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Dygnet runt, 365 dagar om året, 
finns vi för invånarnas säkerhet 
och upprätthåller beredskap för 

att hantera olika typer av olyckor. 
Vi är omkring 500 anställda 
och tillsammans arbetar vi 
för att nå vår vision om 

ett tryggt och olycksfritt 
samhälle för alla.
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Förbundsledningen har ordet

Inom Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund, SÄRF, 
trädde en ny organisationsstruktur 
i kraft den 1 januari 2018. Syftet 
var att effektivisera organisationen 
med tydligare ledning och 
styrning av verksamheten men 
också genomförande av ett med- 
arbetardrivet utvecklingsarbete. 
I början året anordnades för 
första gången ett evenemang för 
all personal inom förbundet med 
gemenskap och framåtanda i 
fokus. 

Året har gett oss tid och möjlighet 
att hitta roller och arbetssätt som 
fungerar i utvecklingen mot en 
modern offentlig förvaltning. 
Uppstart av ämnesgrupper inom 
den operativa verksamheten och 
metoden riktade insatser är sådana 
exempel. 

Övnings- och utbildnings- 
verksamheten för räddnings-
tjänstpersonal i beredskap, RiB, 
och räddningsvärnspersonal 
utvecklas genom att all 
övningsverksamhet ska anses 
som en helhet. Satsningen 

ska verka bland annat som 
relationsskapande inom SÄRF 
med ett gränslöst perspektiv 
där varje individ är betydelsefull 
oberoende roll. Under en 
tvåårsperiod har ett omfattande 
arbete genomförts för att 
digitalisera RiB-personalens 
löneredovisning.

Vår kompetens efterfrågas i en rad 
olika sammanhang, inte minst vad 
gäller utbildning. Under året har 
resurser avsatts för underhåll 
och modernisering av vår 
välkända övnings- och 
utbildningsanläggning Guttasjön. 
En trettioåring som i år ökat sin 
beläggning och stått värd för 
många både lokala, nationella och 
internationella besök. Hittills har 
49 länder besökt anläggningen, 
några flera gånger. 

Vår politiska direktion har initierat 
besök av EU-parlamentariker, 
minister och oppositionsråd. 
Det har varit uppskattade 
besök som bland annat berört 
krisberedskap, civilt försvar samt 
miljöarbete. Vår miljöhänsyn, 

ihop med återkommande 
barn- och ungdomsprojekt 
och deltagande i ett nationellt 
jämställdhetsprojekt var något 
som ledde fram till att vi blev 
en av tre som slutnominerades 
till Guldbrandposten och 
Årets Räddningstjänst. Ett 
nyinstiftat pris som delas ut av 
Brandmännens Riksförbunds 
branschtidning, Swedish 
Firefighters.

Pilotprojektet Gender Coach 
Programmet, med syfte att 
utveckla kompetens inom 
jämställdhets- och 
genusintegrering, är ett av årets 
arbeten som utförts inom ramen 
för Räddningstjänster i samverkan 
i Västra Götaland, RäddsamVG, i 
samarbete med Myndigheten för 
Samhällsskydd och Beredskap, 
MSB, samt Nätverket för 
Jämställd Räddningstjänst, NJR. 

Utvecklingen inom RäddsamVG 
pågår ständigt och vi har en aktiv 
roll i beredningsgruppen som 
bygger på deltagande av de fyra 
största räddningstjänsterna i länet 

På förändringsresan mot en  
modern offentlig förvaltning
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samt fyra mindre som väljs in 
årsvis. Dessutom medverkar 
Räddningschefen med ansvar 
för Sjuhäradsnoden, SÄRF och 
Herrljunga, i Regionala Rådet med 
landshövdingen som ordförande. 

RäddsamVG:s samarbete blev 
särskilt uppmärksammat under 
sommarens skogsbränder i 
Mellansverige. Engagerade 
medarbetare och särskilt 
intresse från vår stora RiB- och 
räddningsvärnsorganisation, stod 
för förtjänstfulla insatser på olika 
platser i landet samtidigt som vi 
kunde upprätthålla vår egen 
beredskap under kritiska veckor 
med svåra omständigheter i 
anledning av den extrema 
sommarvärmen.  

Vi är en aktiv part i en rad olika 
nätverk i vårt närområde liksom i 
andra sammanhang.
Deltagande vid Nordisk 
Räddningstjänstkonferens med 
respektive lands motsvarighet till 
MSB, möten med Sveriges 
Kommuner och Landsting, SKL, 
samt Sobona har bidragit till ökad 

kunskap, insyn och i vissa fall 
möjlighet till påverkan i strategiska 
frågor. 

Vi ser fram emot ett utvecklat 
samarbete med Polismyndigheten 
då det under året stod klart att 
Polisutbildningen startar i Borås 
i januari 2019. Vi samövar 
kontinuerligt inom vissa områden, 
även med ambulanssjukvården. 
Under 2019 kommer en 
aktörsgemensam utbildning att 
genomföras i att hantera 
antagonistiska händelser. 

Att, med god arbetsmiljö 
som ledstjärna, utveckla och 
förbättra lokaler, materiel och 
metoder är ett ständigt pågående 
arbete. Vår målsättning är att 
arbetsmiljöarbetet ska genomsyra 
hela verksamheten, i vardag som 
i förändring. Antalet arbetsskador 
har minskat jämfört med tidigare 
år och en tänkbar koppling är att 
de åtgärder som vidtas har effekt  
i organisationen.

Lyckade rekryteringssatsningar 
och välbesökta inspirations- 

tillfällen riktade till kvinnor har 
gett resultat. Antalet 
räddningstjänstpersonal i 
beredskap, RiB, har ökat. 
Jämställdhet och mångfald är 
centrala faktorer för att vara en 
räddningstjänst för alla.

Krisberedskap och civilt försvar 
är högst aktuella frågor. Vi följer 
utvecklingen då räddningstjänsten 
är en betydelsefull aktör i 
kommunernas krisarbete, 
extraordinära händelser i fredstid 
och under höjd beredskap. Att 
arbeta med anpassning till risker 
och behov som finns inom våra 
medlemskommuner återspeglas i 
vår utveckling.

SÄRF tackar avgående presidie 
och direktion som har visat ett 
stort intresse för vår verksamhet 
och utveckling. Den nytillträdda 
politiska ledningen välkomnas 
i arbetet med utveckling av 
räddningstjänstverksamheten.

Rose-Marie Liljenby Andersson
Ordförande 

Jill Jingbrant
Förbundsdirektör
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Dalsjöfors

Länghem

Borgstena

Guttasjön

Heltidskår (2st)

Räddningsvärn (6st)

Övnings- och utbildningsanläggning

Vegby

RiB-kår (17st)

Uppdrag och mål

Att förhindra och minska 
konsekvenser av olyckor

Vi organiserar och driver 
räddningstjänst i sex kommuner: 
Borås, Bollebygd, Mark, Svenljunga, 
Tranemo och Ulricehamn. 

Uppdrag
Att räddningstjänsten finns på plats för att 
hjälpa till vid en olycka känner de allra flesta 
till. För oss är arbetet med att förebygga 
bränder och andra olycksfall minst lika 
viktigt. 

Att följa upp och ta lärdom av inträffade 
händelser är även det en stor del av vårt 
arbete. Vi har i uppdrag att förhindra och 
minska konsekvenserna av olyckor hos alla 
som bor, verkar och vistas i vårt område. 

Vi informerar, utbildar 
och kommunicerar för 
att förebygga oönskade 
händelser och skapa ett 
tryggare samhälle.  

Vi stödjer våra 
medborgare och 
kommuner i skyddet mot 
olyckor och kriser.  

Vi genomför insatser vid 
risker, olyckor och kriser 
för att rädda och skydda 
människor, egendom och 
miljö. 

INFORMERA STÖDJA HANTERA UTVECKLA

Vi deltar i utvecklingen 
av samhällets trygghets- 
och säkerhetsarbete 
samt utvecklar vår egen 
förmåga. 
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Förebygga Rädda

Följa upp

Stödja 
våra kommuner

Vår organisation är anpassad 
för att driva och stödja 
räddningstjänst-
uppdragets olika 
skeden.

Förebygga
Genom 
information, 
rådgivning, 
utbildning och 
tillsyn tillgodoser vi 
lagstiftningens krav på 
skydd, säkerhet och trygghet i 
samhället på lokal nivå. 

Arbetet bygger på en kontinuerlig 
och nära samverkan med 
medborgare, näringsliv och våra 
medlemskommuner. 

Tillsammans med våra 
medlemskommuner arbetar 
vi bland annat med risk- och 
sårbarhetsanalyser, medverkar 
i samhällsplaneringen, utbildar 
olika målgrupper och ger råd och 
information till enskilda. 

Rädda
Vi upprätthåller beredskap för 
att dygnet runt kunna utföra 
räddningsinsatser. 

Arbetet innebär att utveckla och 
bibehålla kompetens, metoder 
och tekniska resurser för att 

vara väl förberedda för 
räddningsinsatser.  

Vi arbetar även för 
att stödja våra 
kommuner vid kris 
genom samverkan 
och stöd med 
kompetens och 
resurser.

Följa upp
För att optimera 

verksamheten och möta 
riskbilden i samhället behöver 

vi identifiera, dokumentera och 
analysera enskilda risker, tillbud 
och olyckor. 

Vi lär av inträffade olyckor 
och räddningsinsatser och 
tar tillvara erfarenheter både 
i det olycksförebyggande 
arbetet och i de insatsoperativa 
beredskapsförberedelserna för att 
ständigt utveckla och förbättra vår 
verksamhet. 

Räddningstjänstuppdragets olika skeden
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Informera och stödja

Utbildning
Under 2018 har vi mött och 
utbildat 11 523 personer. 
Det är en ökning med drygt 
2 000 personer jämfört med 
föregående år. Till våra vanligast 
förekommande utbildningar hör 
brand, hjärt-lungräddning samt 
systematiskt brandskyddsarbete.

Vi utbildar fortlöpande anställda 
i våra sex medlemskommuner. 
Här, likt många andra av våra 
utbildningsgenomföranden, 
arbetar vi för att stärka den 
enskildes förmåga att förebygga 
och hantera olyckor.

Barn och unga
Under året har vi satsat på ett 
koncept riktat mot elever i 
grundskolans årskurs 2 och 5. 
Våra besök syftar till att främja 
dialog kring brandskydd i 
hemmet, bland annat ges eleverna 
en checklista att gå igenom 
tillsammans med övriga familjen. 
Samtliga förbundets högstadie-
skolor har erbjudits föreläsningar 

 
Möten och utbildning främjar 
kunskap och ökad förståelse

i brandsäkerhet. Ett 20-tal 
föreläsningar hölls under året, 
något vi hoppas utveckla under 
2019. Vår personal har samtalat, 
både med enskilda individer och 
hela klasser, efter händelser så 
som anlagda bränder och skade-
görelse i skolmiljö. Merparten av 
dem har genomförts inom 
ramarna för FABIS, förebygga 
anlagd brand i skola, i samverkan 
med Marks kommun. Ett liknande 
arbete är under uppstart i 
Svenljunga kommun och 
involverar personal vid vår lokala 
RiB-kår. 

Vi samverkar med ett antal 
gymnasieskolor inom förbundets 
gränser. Under hösten har arbete 
med att ta fram en RiB-utbildning 
på gymnasienivå genomförts. RiB 
står för räddningstjänstpersonal i 
beredskap och målet är att elever 
ska ges kompetens att arbeta 
inom räddningstjänsten som en 
del av sin gymnasieutbildning. 
Avtal kommer att tecknas under 
våren 2019. 

Under sommarmånaderna 
bedriver vi Brandman på turné. 
Turnéstopp görs i alla våra 
medlemskommuner för att 
möta allmänheten, främst barn 
och unga. Vi ger förebyggande 
information, bland annat kring 
brandskydd och vattensäkerhet.

Välbesökt övningsfält
Vår utbildnings- och 
övningsanläggning Guttasjön 
fortsätter att locka många besök, 
lokala som nationella och 
internationella. Under året har en 
rad stora företag valt att förlägga 
diverse tester kopplade till 
metodutveckling på fältet. Vi ser 
att intresset för den typen av 
genomföranden ökar. Varje 
förfrågan hanteras noggrant och 
vi sätter alltid säkerhet och miljö i 
fokus. 

I september 2018 var det 30 år 
sedan Guttasjön invigdes. 
Tusentals timmar av övning och 
utbildning har satt sina spår. 
Under året har resurser avsatts 
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för att ge fältet en upprustning 
och flera övningsanordningar har 
byggts om och moderniserats.

Vi ser fram emot en utvecklad 
samverkan med Polismyndigheten 
då det under det gångna året stod 
klart att polisutbildningen startar 
i Borås 2019. Polismyndigheten 
kommer att upprätta en skjutbana 
inom vårt övningsområde som 
ska stå klar under hösten 2019.

MSB:s nya utbildningssystem 
GriB, Grundutbildning för 
räddningstjänstpersonal i 
beredskap, startades upp under 
året. Guttasjön är en av de platser 
där utbildningen ges och då med 
Securitas som huvudman.Vår 
personal håller i olika delar av 
utbildningsgenomföranden samt 
ansvarar för materiel och service.

Övnings- och 
utbildningsverksamheten för vår 
RiB- och räddningsvärnspersonal 
utvecklas. Två gånger per år, med 
start andra halvåret 2019, kommer 

personalen att kallas till Guttasjön 
för övningsgenomföranden i linje 
med respektive stations förmåga.

Aktiv samhällsaktör
Vi deltar i medlemskommunernas 
säkerhets- och trygghetsarbete på 
bred front, bland annat via 
brottsförebyggande råd. I Borås 
Stad är vi även en del av ett forum 
för lokal myndighetssamverkan.

Vi bjuder årligen in företag och 
kommunala tjänstemän 
verksamma inom brandskydd till 
en gemensam träff. Genom dialog 
vill vi skapa en ökad förståelse för 
räddningstjänstens arbete och 
verka för samsyn.

Med syfte att förklara vår roll i 
byggnadsprocessen och hur ett 
framtida samarbete med 
räddningstjänsten kan komma 
att se ut, har vi föreläst för 
blivande byggnadsingenjörer 
och affärsingenjörer vid Borås 
Högskola.

Vi strävar efter att ha en aktiv 
roll vid arrangemang i vårt 
område. Likväl när det kommer 
till att bistå med expertis kring 
personantal och riskavstånd som 
faktiskt deltagande för att visa 
vår verksamhet och nå ut med 
förebyggande information. Borås 
Pride, Mark Pride, musikfestivalen 
Uport och Kretsloppsveckan 
i Borås är exempel på större 
arrangemang där vi varit 
involverade. 

Under året har 20 av våra totalt 
25 kårer och räddningsvärn 
deltagit vid ett 40-tal lokala 
evenemang runt om i förbundet. 
Vi har medverkat vid merparten 
av de så kallade Stadsdelsdagar 
som arrangerats runtom i Borås. 
I de områden som av Polisen 
klassas som särskilt utsatta har 
vi avsatt större resurser, bland 
annat för att erbjuda de boende 
möjlighet att prova på att hantera 
släckutrustning. 

Antalet 
utbildade på vårt 
övningsfält 2018

11 523
2017: 9419
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Hantera

Effektiv samverkan leder arbetet 
mot ett olycksfritt samhälle

Ärendehantering
Tillsyn enligt LSO, Lagen om 
skydd mot olyckor, och LBE, 
Lagen om brandfarliga och 
explosiva varor, är de ärenden 
som räddningstjänsten själva äger 
och initierar. Resterande ärenden 
hanteras som inkommen handling. 

Vi har avsatt resurser för att 
arbeta med tillstånd för 
egensotning vilket resulterat i 
kortare handläggning.

Tillsynsarbete
Verksamhetsmålet att genomföra 
totalt 120 st tillsyner har uppnåtts. 
Årets tematillsyner, där ett stort 
antal liknande verksamheter 
besöks, utgjordes av vårdboenden, 
skolor och förskolor. Dessa 
verksamheter var även fokus vid 
uppstarten av en så kallad riktad 
insats under hösten. Under en 
tvåveckorsperiod genomförde 
alla SÄRF:s tillsynsförrättare 
tillsynsbesök på ovan nämnda 
verksamheter. En metod som 
bidrog till att nå det uppsatta 
målet för året. Arbetssättet med 
riktade insatser kommer att 
utvecklas under 2019.

Under året har ett antal 
samordnade tillsyner, med bland 
andra Polis och Skattemyndighet, 
genomförts hos verksamheter 
med serveringstillstånd. 

Föregående år innebar en stor 
ökning av antalet inkomna 
handlingar, totalt 817 st. Det att 
jämföras med årets 709 st. 
Bygglov är ärendetypen med 
störst minskning. Dialoger 
med medlemskommunernas 
bygglovskontor genomförs för att 
identifiera orsaker.

Antal ärenden 2017-2018
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10Dessa tillsyner görs oanmälda 
på kvällstid då verksamhet 
pågår. Vi ser fördelar med att 
respektive organisation ges 
ökad förståelse för hur andra 
kommunala myndigheter utövar 
sitt myndighetsansvar. Härigenom 
besöks även samtliga nattklubbar, 
något som annars inte ingår i vår 
tillsynsplan.

Händelsetyper
Antalet händelser, 2 781, utgör 
en mindre ökning jämfört med 
föregående år. 

Trafikolycka är, efter automatlarm, 
den vanligast förekommande 
händelsetypen inom förbundet. 
Rv 40 är den klart mest 
trafikerade i vårt område och har 
under åren 2015 till 2018 varit ett 
objekt vi studerat.

Trafikflödet har ökat med drygt 
10% sedan 2016, en bidragande 
orsak tros vara omskyltningen 
till Stockholm. Antalet olyckor 
låg på samma nivå fram till 
2017 då de ökade med 61% på 
vägsträckan. Vissa trafikplatser 
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och kortare vägavsnitt sticker 
ut i olycksstatistiken. Vi kan 
konstatera att var femte 
trafikolycka på Rv 40 medfört 
personskada under 2018 och att 
antalet allvarligt skadade personer 
blivit färre. Vi kommer att följa 
upp detta under de kommande 
åren för att se eventuella trender 
samt se över åtgärder som kan 
leda till minskat antal olyckor. 

Brand ej i byggnad är en 
händelsetyp som ökat markant. 
Den varma och långvariga 
sommaren bidrog till en ökning av 
bränder i skog och mark. Under 
sommarmånaderna gjorde vår 
RiB- och räddningsvärnspersonal 
tre gånger så många arbetstimmar 
jämfört med föregående år.
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En av årets händelser
Sällan har Sverige skådat en så 
varm och lång sommar som under 
2018. Den långvariga torkan förde 
med sig utmaningar, bland annat 
för landets räddningstjänster då 
bränder rasade i skog och mark i 
norr såväl som i söder. Under 
större delen av sommaren rådde 
eldningsförbud i hela landet. 

Fredagen den 13 juli 2018 sattes 
våra resurser särskilt på prov i och 
med många samtida händelser 
i förbundet. Utlösande var ett 
åskoväder som drog in över de 
södra delarna av området efter 
flera veckors högtryck och torka.  
Under en period på två timmar 
var 16 av våra kårer och 
räddningsvärn involverade i tio 
samtida händelser, främst brand i 
terräng men även trafikolycka och 
villabrand.

Den insats som kom att bli den 
mest omfattande var skogs-
branden i Godasten, Svenljunga 
kommun. Den larmades in på 
fredagseftermiddagen av 
brandflyget som var ute på 
bevakning. Som mest arbetade 
närmare 60 personer från 15 
stationer med att släcka branden. 
Insatsen kunde avslutas efter 
drygt två dygn.

Sammanfattningsvis var det 
21 larm den 13 juli och under 
sommarmånaderna, juni-augusti, 
larmades vi 106 gånger till brand 
i skog och mark i vårt område. 
Detta under en period då vi även 
skickade resursförstärkning till 
släckningsarbete längre norrut, 
framför allt Dalarna. Något som 

skedde i nära samverkan med 
Räddningstjänsten Herrljunga 
enligt den rutin som 
utarbetats inom RäddsamVG, 
Räddningstjänster i samverkan i 
Västra Götaland. 

Tack vare vår engagerade personal 
och vår stora RiB- och räddnings- 
värnsorganisation hade vi 
möjlighet att skicka resurser, 
samtidigt som vi höll beredskapen 
i vårt förbund.  
 
Under cirka en månads tid 
skickade vi resursförstärkningar 
som bestod totalt av ett 80-
tal personer samt fordon och 
materiel.
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Utveckla

Kompetensutveckling är  
av största vikt för verksamheten

Erfarenhetsåterföring
Året har gett oss tid och möjlighet 
att hitta roller och arbetssätt inom 
ramarna för vår nya organisation. 
Uppstart av ämnesgrupper inom 
den operativa verksamheten, där 
personal med olika kompetens 
och erfarenhet ingår, är ett sådant 
exempel. Grupperna har 
specialistkompetens inom varsitt 
specifikt område och bevakar 
utvecklingen av detta.

Att finna och dra nytta av 
erfarenheter efter utförda insatser 
är av största vikt för vår 
verksamhet. Under året har 
personal, via externa utbildningar, 
stärkt förmågan till fördjupade 
olycksundersökningar samt 
sakkunnigutlåtanden. 
Kompetensen är viktig, då 
exempelvis spridningsutlåtanden 
är kopplade till rättssäkerhet i 
och med åtal. Förenklade 
olycksutredningar genomförs 
också och då i stor utsträckning 
av operativ personal.

Elbilsbränder, de risker som 
brandutsatta batterier innebär 
samt säkerhet för vår personal i 
samband med dessa insatser är en 
fråga vi arbetat med under året. 
Vi följer noga den forskning och 
utveckling som sker på området. 

Vi vill utveckla anvädningen 
av drönare då vi ser fördelar 
vid en rad olika händelser. En 
projektgrupp arbetar bland 
annat med säkerhet och risker, 
metodik samt implementering av 
en ny drönare i organisationen. I 
förlängningen ser vi att drönare 
kan vara ett verktyg för effektivare 
och säkrare insatser samt 
förbättrad insatsuppföljning och 
utbildning.

Vi är en aktiv part i det 
regionsgemensamma nätverket 
RäddsamVG där alla 19 
räddningstjänster i Västra 
Götaland ingår, vilket omfattar 
50 kommuner. Under året har vi 
varit den drivande organisationen 
gällande fortbildning i 

förebyggande frågor. Vi har bland 
annat bjudit in till föreläsning 
i bärverk samt utbildning i 
utförandekontroll, vilka hölls av 
externa parter.

Samhällsutveckling
Vi arbetar nära våra 
medlemskommuner. Bland 
annat med syfte att likrikta 
kommunernas arbete i 
bygglovsfrågor. För att 
effektivisera och underlätta 
planarbetet verkar vi också för att 
respektive kommun ska ta fram en 
generell riskanalys.

Arbetet med individanpassat 
brandskydd pågår i två av våra 
medlemskommuner, Tranemo och 
Ulricehamn. Vi har för avsikt att 
starta insatser för personer med 
behov av extra hjälp vid händelse 
av brand under 2019.

Svårigheter att hantera 
antagonistiska händelser har 
aktualiserats de senaste åren 
och ett koncept för samövning 
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och utbildning mellan 
blåljusorganisationerna har 
arbetats fram. Vi har genomfört 
en intern utbildning för våra yttre 
befäl och fortsatt arbete kommer 
att genomföras i Polisregion Väst 
med aktörsgemensam utbildning 
2019 och övning 2020.

Säker arbetsmiljö
I lokaler såväl som gällande 
fordon, materiel och metoder 
sker ständig utveckling med 
arbetsmiljö i fokus. Framträdande 
under året har varit Guttasjöns 
utökade säkerhetsarbete. Något 
som bland annat medfört att 
alla övnings- och utbildnings- 
genomföranden startar vid 
samma plats och innefattar 
en säkerhetsgenomgång samt 
instruktioner för det aktuella 
objektet.

Miljöhänsyn är en central fråga 
för oss och hela räddningstjänst-
sverige. Vårt arbete, bland annat 
kopplat till släckvattenhantering, 

uppmärksammades vid en 
rad besök 2018. Bland annat 
stod vi värdar för besök från 
justitie- och inrikesministern, 
EU-parlamentariker samt Miljö- 
och energidepartementet och 
Försvarsmakten.

Civilförsvar
Det säkerhetspolitiska läget 
har förändrats de senaste åren. 
Frågor kring totalförsvar och 
civilförsvar har väckts. Det finns 
i dagsläget inga direktiv kring hur 
kommunerna ska agera eller hur 
det civila försvaret ska byggas 
upp. 

Vårt arbete har 2018 innefattat 
krigsplacering av personal samt 
säkerhetsskydd. En av våra 
Avdelningschefer har även samlat 
kunskap i ämnet, bland annat 
genom deltagande i ”Högre kurs 
för samhällets krisberedskap 
och civilt försvar” som ges på 
Försvarshögskolan via MSB. 

Vi följer utvecklingen och 
kommer aktivt delta i det framtida 
arbetet då räddningstjänsten är 
en central del av kommunernas 
krisarbete samt en betydelsefull 
aktör i en utlöst krissituation.
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Medarbetare

Ny organisation med  
lyckade rekryteringssatsningar

Rekrytering
Varje år genomför vi två 
rekryteringsprocesser till kårer 
med räddningstjänstpersonal 
i beredskap, RiB, och en 
rekryteringsprocess till 
heltidskårerna i Borås och Skene. 
Under 2018 har vi även haft 
behov av att nyanställa till flera 
andra befattningar, främst inom 
de tekniska och administrativa 
stödverksamheterna.

Det är viktigt för oss att nå 
presumtiva personalgrupper och 
vi arbetar aktivt för att sprida 
information om Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund. En av 
årets utpekade målgrupper har 
varit studenter vid utbildningarna 
Skydd mot olyckor, SMO, samt 
Brandingenjörsprogrammet. 
Skolbesök har genomförts för att 
berätta mer om förbundet och 
hur det fungerar att arbeta hos 
oss.

Heltidsstationer
Grundkravet för arbete 
som brandman vid våra 
heltidsstationer är att utbildningen 
Skydd mot olyckor, SMO, är 
genomförd. För semestervikariat 
anställer vi även personal från 
våra egna RiB-kårer. Detta är en 
uppskattad modell som resulterat 
i att flera RiB-anställda idag läser 
SMO. Tre av dessa kommer att 
anställas till heltidskårerna under 
2019.

Åldersfördelningen inom 
heltidskårerna innebär att flera 
pensionsavgångar kan bli aktuella 
under det kommande året. För 
att möta detta har vi i 2018 
års rekryteringsprocess valt att 
överanställa ett antal brandmän.

RiB-stationer
Vi har lyckats väl med våra 
rekryteringar av RiB-personal, 
delvis tack vare ett nytt upplägg 
för de sökande. Vi träffar nu varje 
enskild sökande för intervju och 
rullbandstest i nära anslutning 

till ansökan. Vid godkänt resultat 
kan en praktikperiod påbörjas 
omgående i väntan på ytterligare 
anställningstester. Vi upplever att 
individens intresse tillvaratas på 
ett mer effektivt sätt vilket gynnar 
organisationen.

Intresset för praktik är stort. Nio 
av 2018 års totalt 29 praktikanter 
är idag anställda som brandmän 
vid någon RiB-kår. Ytterligare 
13 av de 29 kommer att utbildas 
under våren 2019.

Under året har totalt 21 personer 
nyanställts. Under samma period 
har 13 personer avslutat sin 
anställning.

Det finns dock utmaningar vad 
gäller bemanning vid ett antal 
kårer inom förbundet.
Problematiken är främst kopplad 
till få lokala arbetstillfällen. Vi är 
flexibla i våra rekryteringar och 
har bland annat anställt personer 
som enbart har beredskap dagtid 
och således inte har sitt boende 
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på orten. Vi för en dialog med 
våra medlemskommuner då 
inställningen till att ha RiB-
personal anställd varierar. 
Förhoppningen är att skapa 
förståelse för yrket och de 
mervärden, i form av exempelvis 
utbildning i brandskydd och 
sjukvård, som kommer 
arbetsgivaren till gagn. Under 
året har vi även besökt ett antal 
företagarföreningar för att 
informera om yrket.

Räddningsvärn
I vårt förbund finns sex 
räddningsvärn på orterna: 
Borgstena, Hedared, Hökerum, 
Liared, Länghem och Töllsjö. 
Ett värn består av drygt tio 
personer, boende och ofta även 
arbetande på orten, som står 
frivilligt till förfogande. De 
används för en första insats 
vid bränder och andra typer av 
olyckor. Totalt ingår 64 personer 
i räddningsvärnen, en kvinna och 
63 män. Medelåldern vid våra 
räddningsvärn är 47 år. Under året 
har ingen person slutat och en 
person har antagits. 

Personalgrupper 2018 2017 2016
Ledning, administration, förebyggande, utbildning, drift 47 41 48

Dagtidspersonal med operativ roll Insatsledare i beredskap 4 4 3

Heltidsanställd utryckningspersonal, Borås heltidskår 54 56 53 

Heltidsanställd utryckningspersonal, Skene heltidskår 22 23 23

Insatsledare stationerade i Borås 6 12 12 

Inre befäl stationerade i Borås 6 - -

Räddningstjänstpersonal i beredskap fördelade på 17 kårer 297 285 276

Personal i räddningsvärn fördelade på sex orter 64 64 62

Totalt 500 485 477

Antal anställda
Antalet anställda inklusive vikarier och räddningsvärn uppgick 2018-12-31 till 500 personer,  
31 kvinnor och 469 män. Fördelning på personalgrupper enligt nedan:

Bemanning RiB Sammanställningen omfattar alla anställda exklusive praktikanter.

 Kår Önskvärd  Anställda Varav Avgångar Nyanställda 
  bemanning 2018-12-31 kvinnor under året under året

 Bollebygd 21-23 23 1 1 3

 Dalsjöfors 16-18 20 0 0 1

 Dalstorp 21-23 21 0 0 1

 Fristad 21-23 23 1 1 0

 Fritsla 9-11 11 0 2 2

 Horred 21-23 19 0 1 0

 Limmared 13-15 15 0 0 3

 Tranemo 13-15 14 1 0 0

 Mjöbäck 16-18 16 2 0 0

 Skene RiB 9-11 10 1 1 1

 Svenljunga 21-23 22 0 2 2

 Sätila 21-23 16 1 0 1

 Torestorp 9-11 9 2 1 0

 Trädet 13-15 12 1 0 0

 Ulricehamn 29-31 33 1 1 3

 Vegby 16-18 18 1 2 2

 Viskafors 13-15 15 0 1 3

 Totalt  297 12 13 21
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Digitaliserat lönesystem
Arbetet med att digitalisera 
inrapporteringen av löneunderlag 
har slutförts. Detta innebär att all 
personal vid våra 17 RiB-kårer nu 
använder ett digitalt system för att 
redovisa sin arbetstid. 

En räddningstjänst för alla
Att vara en räddningstjänst för 
alla är ett arbete som vi ständigt 
utvecklar. Under 2018 har vi 
deltagit i ett för räddningstjänsten 
unikt pilotprojekt kallat Gender 
Coach Program. Programmet 
arrangerades av MSB, NJR 
samt RäddsamVG och riktade 
sig till tio räddningschefer som 
fick möjlighet att utveckla sin 
kompetens inom jämställdhets- 
och genusintegrering. Vi deltog 
med en adept och en coach.

Våra inspirationskvällar för 
kvinnor intresserade av 
brandmannayrket fortsätter att 
locka deltagare. Under året har två 
välbesökta kvällar hållits på våra 
stationer i Skene och Ulricehamn. 
Flera av deltagarna har senare 
sökt anställning hos oss alternativt 
påbörjat praktik.

Vi har utökat vårt engagemang 
i Pride och deltog i de lokala 
arrangemangen Borås Pride och 
Mark Pride. För första gången 
fanns vi även representerade med 
personal och fordon i den parad 
som avslutade Borås Pride.

Rekryteringssatsning 
inom RäddsamVG
Samverkan inom RäddsamVG 
utvecklas ständigt och vi har 

en aktiv roll i de arbetsgrupper 
som är verksamma, däribland 
HR-rådet. Under 2018 har rådet 
förberett en gemensam satsning 
för att främja bemanning vid 
länets RiB-kårer. Satsningen 
består av ett gemensamt 
kommunikationsmaterial för 
att marknadsföra yrket och det 
gemensamma event som planeras 
till den 10 april 2019. Målet är att 
ett stort antal RiB-kårer i länet då 
håller öppet hus.

Medarbetare

SÄRF:s organisation per 2018-01-01
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Kommunikation
Vi har fortsatt vår satsning på 
kommunikation där sociala 
medier är en viktig kanal till 
allmänheten, likväl för att nå 
ut med information om vår 
verksamhet som förebyggande 
budskap. Under sommarens 
eldningsförbud utgjorde våra 
kanaler en informationskälla för 
många.

Delar av vår befälsorganisation 
har genomgått medieträning med 
extern konsult. Vi har dagligen 
kontakt med media, framför allt 
i samband med insats. Att ges 
tillfälle till övning och reflektion 
kring dessa kontakter upplevdes 
som givande.

Arbetsmiljö
Arbetsmiljö är ett ständigt 
fokusområde och löpande 
riskbedömningar och 
förbättringar sker. Vi vill fånga 
upp risker och eventuella brister 
och uppmanar alla anställda att 
anmäla tillbud, felanmäla brister 
i lokaler och utrustning samt 
anmäla arbetsskador. Samtliga 
anmälda tillbud och arbetsskador 
hanteras och följs upp i vår 
Skyddskommitté. 

Antalet anmälda tillbud har 
minskat under året. 
Arbetsskadorna har också minskat 
jämfört med föregående år, vilket 
förhoppningsvis är ett kvitto 

på att de åtgärder som vidtagits 
avseende arbetsmiljön haft effekt i 
organisationen.

Skyddsronder har genomförts 
och i samband med dessa har 
en genomgång gjorts på alla 
fastigheter. Skyddsronderna har 
utmynnat i en handlingsplan med 
ett antal åtgärder som följs upp i 
Skyddskommittén.

Den psykosociala arbetsmiljön är 
lika viktig som den fysiska. Vår 
kamratstödsgrupp arbetar aktivt 
med uppföljning och vid behov 
erbjuds även samtalsstöd via vår 
företagshälsovård.   
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  2018 2017 2016
  Antal Värde Tkr Antal Värde Tkr Antal Värde Tkr 

 Sparade semesterdagar 2 412 5 727 2 914 6 622 2 929 6 439

 Komptid, timmar 657 224 656 213 641 195

 Flextid, timmar 3 910 1 254 3 521 1 129 3 401 1 092

 Förskjuten arbetstid, timmar 1 360 436 1 296 416 1 170 376

 Inarbetad skuld till personalen  7 641  8 380  8 102

Inarbetad tid 2018-12-31

  2018 2017 2016
 Schemalagd tid timmar % timmar % timmar %
 Schemalagd tid 328 901 100,00 320 331 100,00 307 579 100,00

 

 Frånvaro   
 Semester 35 802 11,64 30 897 10,05 31 819 10,34

 Sjukdom och rehabilitering 3 114 1,01 7 669 2,49 7 770 2,53

 Föräldrarledighet 7 558 2,46 7 400 2,41 7 059 2,30 

 Vård av sjukt barn 1 124 0,37 495 0,16 1 353 0,44

 Komptid, uttag 163 0,05 76 0,02 107 0,03

 Förskjuten arbetstid, uttag 125 0,04 89 0,03 159 0,05

 Annan ledighet 3 583 1,16 4 152 1,35 126 0,04 

 Summa frånvaro 51 469 16,73 50 778 16,51 48 393 15,73

 Återstår arbetad tid 227 432 83,27 269 553 83,49 259 186 84,27 

  

 Arbetad tid utöver schema      
 Övertid larm 428  548  612

 Övertid personalbrist 860  1 121  1 079

 Övertid övrigt 944  614  557

 Förskjuten arbetstid utbildning 0  0  9

 Förskjuten arbetstid övrigt 0  157  0

 Fyllnadstid 0  30  304

 Extrapass 326  0  0 

 Summa arbetad tid utöver schema 2 558  2 470  2 561 

    

 Totalt arbetad tid  279 990  272 023  261 747 
 Utbetald övertid i tkr (exkl PO) 853  1 238  1 072

Tidsanvändning för heltidsanställd personal

Medarbetare

Foto: Boel Ferm
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  2018 2017 2016
 Borås och Skene heltidskårer samt dagtidspersonal 
 Antal anställda 139 136 125

  varav kvinnor 16 15 13 

  varav män  123 121 112

 Avgångar under året 10 7 7

 Nyanställda under året 13 7 4

 Personalomsättning (%) 6,9 6,7 5,89

 Sjukfrånvaro (%) 0,95 2,39 2,53

 Medelålder  Borås heltidskår 42 42 43

   Skene heltidskår 44 44 43

   Dagtidspersonal 47 46 47

 RiB-personal
 Antal anställda 297 285 276

  varav kvinnor 12 10 10 

  varav män  284 275 266

 Avgångar under året 13 25 33

 Nyanställda under året 21 34 22

 Personalomsättning (%) 4,5 8,9 11,4

 Sjukfrånvaro (%) 2,0 0,80 0,77

 Medelålder  42 42 43

 

 Arbetsskador och tillbud för samtliga personalgrupper
 Anmälda arbetsskador 3 16 9

 Anmälda tillbud 16 24 11

Personalstatistik Antal anställda, sjukfrånvaro samt medelålder innefattar alla anställda (tillsvidareanställda, vikarier, visstidsanställda).
Avgångar, nyanställda och personalomsättning omfattar endast tillsvidareanställningar.

 Ålder Sjuk % Långtidssjuk % 

 29 år eller yngre 1,43 0,00

 30-49 år 0,38 0,00

 50 år eller äldre 1,48 0,00

Sjukfrånvaro fördelat per åldersgrupp och långtidssjuka (>60 dagar)
Statistiken omfattar Borås och Skene heltidskårer samt dagtidspersonal.

 Långtidssjuka anges i % av den totala sjukfrånvaron.
 Fördelning av sjukfrånvaro för kvinnor och män redovisas inte av integritetsskäl.
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God ekonomisk hushållning 
innebär också att förbundets 
ekonomiska utrymme är 
överordnat verksamhetens 
ambitionsnivå.

Måluppfyllnad
Förbundet budgeterar årligen 
utifrån överenskomna 
medlemsbidrag. Förbundet 
förväntas uppnå minst nollresultat 
varje enskilt år. Det finansiella 
målet för 2018 uppfylls genom ett 
positivt resultat på 2,3 Mkr.

Årets prioriterade aktiviteter 
är slutförda till ca 95 % varav 
de aktiviteter som ingår i 
verksamhetsmålen för LSO är 
uppfyllda till 100 %.  SÄRF 
genomför årligen ett stort 
antal aktiviteter för att på sikt 

uppnå fastställda mål enligt 
handlingsprogram och det är 
förbundets uppfattning att 
medlemsavgifterna och övriga 
ekonomiska medel används på ett 
effektivt sätt och att förbundet  
därmed uppfyller kravet på god 
ekonomisk hushållning. För 
detaljer i uppföljning av 
verksamhetens mål hänvisas till 
bilaga 3 Uppföljning av 
prioriterade aktiviteter i 
verksamhetsplan 2018.

Årets resultat
Resultat efter finansiella intäkter 
och kostnader uppgår till plus 
2,3 Mkr på en omsättning som 
uppgår till 184,8 Mkr (182,0 Mkr 
för 2017).

Ekonomisk redovisning

God ekonomisk hushållning med  
ett positivt resultat på 2,3 Mkr

SÄRF finansieras till största 
delen med skattemedel. 2018 var 
Medlemsbidraget 160,6 Mkr och 
det innebär en bidragsfinansiering 
av verksamheten med 88,7%. 
Resterande finansierar vi genom 
intäkter från myndighetsutövning, 
utbildningar, automatiska 
brandlarmstjänster och övriga 
avtalstjänster.

Vi prognosticerar våra pensions-
kostnader med en beräknad 
pensionsålder på 59,5 år för 
SAP-R (Särskild avtalspension 
inom Räddningstjänst) men ett 
flertal personer valde att fortsätta 
arbeta och detta minskade våra 
pensionskostnader.

God ekonomisk 
hushållning
God ekonomisk hushållning 
innebär att förbundet 
uppfyller det finansiella målet, 
det vill säga uppnår minst 
nollresultat, och samtidigt visar 
att verksamhetsmålen enligt 
handlingsprogrammet för skydd 
mot olyckor uppfylls.

 Mkr  2018 2017 2016 2015
 Årets resultat  2,3 6,5 6,9 1,8
 Intäkter  24,2 26,0 23,7 19,0
 Kostnader inkl. avskrivningar  181,0 174,3 166,7 163,4

Årets resultat
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Balanskravsutredning
Uppgift om årets 
balanskravsresultat ska redovisas i 
Årsredovisningen och ska rensas 
från poster som inte härrör från 
den egentliga verksamheten. 
Förbundet använder inte 
Resultatutjämningsfond (RUR). 

Kommunalförbundet redovisar 
ett positivt balanskravsresultat för 
2018.

Verksamhetens intäkter
Förbundets intäkter uppgår 
till 24,2 Mkr och består 
av myndighetsutövning, 
uppdragsutbildningar, automatiska 
brandlarmstjänster och övriga 
avtalstjänster. 

Intäkterna har minskat 2018 
avseende uppdragsutbildningar 
men det återspeglas delvis i 

kostnadsbilden. 
I den nya 
organisationen 
som gäller från  
2018-01-01 har 

den nybildade Utbildnings- 
avdelningen lagt stort fokus 
på upprustning av förbundets 
övningsanläggning, Guttasjön, 
och på att uppdatera och nyteckna 
utbildningsavtal..

Verksamhetens 
kostnader
Verksamhetens kostnader utgörs 
av kostnader för personal, 
lokaler, materiel och tjänster. 
Jämfört med föregående år har 
personalkostnader ökat, delvis 
p.g.a. årets lönerevision men 
en stor kostnadsökning härrör 
från sommarens skogsbränder. 
Kostnader som uppkommit vid 
hjälp till annan Räddningstjänst 
täcks av MSB men ökade 
kostnader p.g.a. skogsbränder 
inom Förbundets område belastar 
årets resultat.

Personalkostnader inklusive 
pension utgör 73,0% (72,1%) 
av förbundets totala kostnader. 
Kostnaden för lön och sociala 
avgifter är totalt 4,4%  högre än 
föregående år och nedbrutet per 
kategori så är ökningen för RiB-
anställda (Räddningspersonal i 
Beredskap) 6,8% och för övrig 
personal 3,2%. Elimineras 
kostnadsökningen för sommaren 
skogsbränder så är ökningen även 
för RiB-anställda 3,2%.

Pensionskostnader baseras på 
uppgifter från KPA pension 

    Belopp i Tkr
 Årets resultat 2018   +2 333
 Reducering av jämförelsestörande poster  0
 Reducering av samtliga realisationsvinster  -252
 Årets balanskravsresultat   +2 081

Beräkning av Balanskravsresultat

Foto: Boel Ferm
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Ekonomisk redovisning

2015: 4,7

per 2018-12-31 och RIPS17 
är beaktat i beräkningen. 
Förbundets kostnad för SAP-R 
(Särskild Avtalspension inom 
Räddningstjänst) är lägre än 
budget p.g.a. att ett antal 
pensionsavgångar har flyttats 
framåt i tiden men är något högre 
än föregående år.

Medlemsavgifter
Medlemskommunerna ersätter 
förbundet genom avgifter för 
att utföra uppdraget enligt 
handlingsprogrammet. 
Medlemsbidraget är förbundets 
största intäkt och uppgår till 
160,6 Mkr vilket är en höjning 
från 2017 med 2,9%. Detta 
innebär en bidragsfinansiering av 
verksamheten på 88,7% (89,4%). 
Kostnad för Räddningstjänst per 
invånare inom förbundet är 2018 
790 kr (774 kr).

Finansnetto
Finansnetto utgörs av 
kostnadsränta för Pensionsskuld.

Avskrivningar och 
investeringar
Avskrivningskostnaden är högre 
jämfört med föregående år p.g.a. 
höga investeringar 2017. 

Årets investeringar består 
huvudsakligen av nödvändiga 
reinvesteringar inom 
fordonsparken och har uppgått till 
3,8 Mkr (21,8 Mkr).

Årets investeringar avviker mot 
Investeringsbudgeten men dessa 

kommer att genomföras under 
2019 varav 2 st  
Släck/Räddningsbilar är 
påbörjade och ingår i Pågående 
investeringar.

Utvärdering av 
Ekonomisk Ställning 
Balanslikviditeten och 
rörelsekapitalet är ungefär 
oförändrad, se kassaflödesanalys. 
Eget kapital uppgår till 
51,2 Mkr och ska täcka den 
ansvarsförbindelse som finns för 
Pensionsutfästelse före 1997 på 
14,2 Mkr samt förbundets risker. 

I Eget Kapital ingår det 
överskjutande belopp som 
uppstod under 2018 då ett antal 
avgångar med avtalspension enligt 
SAP-R flyttades framåt i tiden. I 
samband med framflyttningen har 
pensionskapitalet räknats om 
vilket genererar ökad kostnad för 
2019. Internbudget 2019 är 
därmed ej i balans och 
Direktionen beslutade i december 
2018 att den ökade pensions-
kostnaden 2018 ska finansieras 
från Eget Kapital.

Utveckling – risker och 
möjligheter
Förbundet står inför många 
utmaningar när det gäller 
utveckling av räddningstjänst och 
förebyggande arbete.  
Samverkan i olika former 
med räddningstjänster, 
medlemskommuner, andra 
kommuner, statliga myndigheter, 
regionen och organisationer 

blir alltmer angeläget. SÄRF är 
sedan 2016 med och finansierar en 
regionsamordnare inom  
RäddSam VG.  

Arbetsmetoder, val av tekniska 
lösningar och ökad uppmärksamhet 
på arbetsmiljörisker driver 
utvecklingen inom räddningstjänst 
och kräver resurser i form av tid 
och pengar. Vi  måste säkerställa 
drift och funktionalitet hos 
IT-system som förutom 
verksamhetssystem som används 
i det dagliga arbetet inom 
förebyggande och utryckande 
verksamhet också omfattar 
ekonomi, personalsystem, 
automatlarmshantering, 
kommunikation via Rakel, 
radiosystem och telefoni.

Vi har en liten administrativ 
organisation vilket utgör en viss 
sårbarhet, särskilt i rekrytering 
till vissa nyckelfunktioner. Det 
sker daglig prioritering av vilka 
aktiviteter som är möjliga att 
genomföra, vilket också är 
en av de risker som beskrivs i 
Internkontrollplan 2018. 

Sårbarhet kan också uppstå i 
situationer eller förändringar som 
står utanför förbundets inverkan 
eller påverkan.

Budgetsäkerhet
Budgetavvikelser beror till 
största delen på svårigheter att 
prognostisera Pensionskostnader 
inom SAP-R. För 2018 består 
avvikelserna av lägre kostnader för 
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avtalspension, personalkostnader 
är högre på grund av sommarens 
skogsbränder men också lägre på 
grund av vakanser som ännu 
inte är tillsatta inom den nya 
organisationen, samt 
tillkommande kostnad för 
upprustning Guttasjön enligt 
Direktionsbeslut 2018-03-16.

Intern styrning och 
kontroll  
Kommunallagen anger att 
direktionen ska tillse att 
kontrollen är tillräcklig inom 
förbundet och att det finns en 
intern styrning och kontroll som 
fungerar på ett tillfredsställande 
sätt. Det vill säga att de ska med 
rimlig grad av säkerhet säkerställa 
att följande mål uppnås:

 ► Ändamålsenlig och 
kostnadseffektiv verksamhet

 ► Tillförlitlig finansiell 
rapportering och information om 
verksamheten.

 ► Efterlevnad av tillämpliga 
lagar, föreskrifter och riktlinjer.

Förbundsdirektören ansvarar för 
konkreta regler och anvisningar 
för en god intern kontroll och ska 
årligen rapportera till Direktionen 
hur den interna kontrollen 
fungerar.  

De verksamhetsansvariga 
cheferna inom förbundet ska följa 
regler och anvisningar om intern 
kontroll och informera övriga 
anställda om innebörden. De ska 
verka för att arbetsmetoderna 
bidrar till en god intern kontroll.

 % 2018 2017 2016 2015
 Budgetavvikelse Årets resultat +1,6 +4,7 +5,3 +1,2

Budgetsäkerhet

 Påverkan i Mkr
 1% förändring av Medlemsbidraget    1,5
 1% Löneförändring     1,2
 1% förändrad diskonteringsränta påverkar pensionskostnaden  2,0
 Självrisk i händelse av stor skada    4,5
  (0,02% av aktuell kommuns skatteunderlag föregående år)

Känslighetsanalys av risker

 Balanslikviditet  268% 273% 271% 284% 
 (Oms. tillgång/kortfristig skuld i %)
 Rörelsekapital  57,8 56,7 55,2 59,8
 (Oms. tillgång - kortfristig skuld)
 Soliditet  34% 34% 32% 29%
 (Eget kapital/tillgångar)

 % och Mkr 2018 2017 2016 2015

Internkontrollplan 2018
Förbundet har genomfört en  
risk-, väsentlighets- och 
konsekvensanalys av 
verksamheten för 2018 genom att 
ringa in de rutiner och processer 
som är viktiga att följa upp. 
Förbundets metod för 
riskhantering och internkontroll 
omfattar identifiering och 
värdering av risker samt 
framtagande av åtgärdsplaner.

Förbundet har 2018 infört 
Tertialuppföljningar och där ingår 
uppföljning av Internkontrollplan, 
genomgång av kontrollåtgärder 
utifrån årets riskanalys, samt 
uppföljning av Budget, 
Verksamhetsplan, genomförda 
förbättringsåtgärder m.m. 

För årets uppföljning av 
Internkontrollplan 2018 hänvisas 
till bilaga 4.
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Ekonomisk redovisning

Resultaträkning, Tkr 
   Not 2018 2017

 Verksamhetens intäkter 1 24 224 26 049

 Verksamhetens kostnader 2 -174 404 -168 289

 Avskrivningar 3 -6 570 -6 083

 Summa verksamhetens nettokostnader  -156 750 -148 323

 Medlemsavgifter 4 160 600 156 000

 Finansiella intäkter 5 0 0

 Finansiella kostnader 6 -1 517 -1 212

 Årets resultat  2 333 6 465

Balansräkning, Tkr
    2018-12-31    2017-12-31

 Tillgångar

 Anläggningstillgångar

 Materiella anläggningstillgångar 
  
 Maskiner och inventarier 7 48 192 50 989 

 Pågående investering 8 8 667 1 115

 Summa materiella anläggningstillgångar  56 859 52 104

 Finansiella anläggningstillgångar

 Långfristiga fordringar 9 34 38

 Summa finansiella anläggningstillgångar  34 38

 Summa anläggningstillgångar  56 893 52 142

 Omsättningstillgångar

 Fordringar 10 25 734 22 162

 Kassa och Bank  66 545 67 298

 Summa omsättningstillgångar  92 279 89 460

 Summa tillgångar  149 172 141 602

 Eget kapital, avsättningar och skulder

 Eget kapital

 Ingående eget kapital  48 928 42 462

 Årets resultat   2 333 6 466

 Summa eget kapital  51 261 48 928

 Avsättningar

 Pensioner och liknande förpliktelser 11 63 462 59 928

 Summa avsättningar  63 462 59 928

fortsättning balansräkning nästa sida
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Kassaflödesanalys, Tkr
   Not 2018 2017 

 Den löpande verksamheten    

 Rörelseresultat exkl. räntenetto  3 849 7 678

 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet  

  Avskrivningar  6 570 6 083 

  Realisationsvinst vid försäljning av inventarier  -252 -311

  Förändring av avsättning till pension inkl. löneskatt  3 534 2 799 

    13 701 16 249 

 Erhållen ränta  1 1 

 Erlagd ränta (inkl. ränta på pension)  -1 517 -1 213

 Kassaflöde från den löpande verksamheten  
 före förändringar av rörelsekapital  12 185 15 037

 

Förändring i rörelsekapital    

  Ökning/minskning av kortfristiga fordringar  -3 571 - 14 985

  Ökning/minskning av kortfristiga skulder  1 702 516 

 Kassaflöde från den löpande verksamheten  10 316 568   
  

 Investeringsverksamheten    

 Förvärv av materiella anläggningstillgångar 8 -11 325 -13 853

 Försäljning av anläggningstillgångar  252 311

 Ökning/minskning av långfristig fordran 9 4 29

 Kassaflöde från investeringsverksamheten  -11 069 -13 513

 Ökning/minskning av likvida medel  -753 -12 945 

 Likvida medel vid årets början  67 298 80 243

 Likvida medel vid årets slut  66 545 67 298 

    2018-12-31 2017-12-31 
 Skulder

 Kortfristiga skulder

 Leverantörsskulder 12 11 330 8 500

 Övriga kortfristiga skulder  23 119 24 246

 Summa kortfristiga skulder  34 449 32 746

 Summa skulder  34 449 32 746

 Summa eget kapital, avsättningar och skulder  149 172 141 602
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Ekonomisk redovisning

Allmänna 
redovisningsprinciper
Kommunalförbundet tillämpar 
Kommunallagen (KL), lagen om 
kommunal redovisning (LKR) samt 
rekommendationer från Rådet för 
kommunal redovisning (RKR).

Värderingsprinciper
Intäkter och kostnader
Periodisering av inkomster och 
utgifter har gjorts enligt god 
redovisningssed.

Fakturor överstigande 5 Tkr 
exklusive moms har periodiseras.

Pensionskostnader
Förbundets pensionskostnader 
utgörs dels av under året utbetalda 
pensioner och pensionspremier, dels 
av årets förändring av kapitalvärdet 
av utgående och utfästa framtida 
pensioner.

Värdering av pensionsförpliktelserna 
är gjord enligt den av Sveriges 
Kommuners och Landsting 

antagna beräkningsmodellen för 
pensionsförpliktelser, RIPS 17.
Särskild avtalspension inom 
Räddningstjänst (SAP-R) är beräknad 
på pensionsålder 59,5 år.

Värdet av utfästa pensionsåtaganden 
redovisas under rubriken 
avsättningar. 

Pensionsutfästelser före 1997-12-31 
redovisas som ansvarsförbindelse.

Fordringar och Skulder
Fordringar har tagits upp till det 
belopp varmed de beräknas inflyta.

Avsättning har gjorts för bedömda 
förlustrisker.

Skulder har tagits upp till nominella 
värden.

Investering
En investering anses föreligga 
när tillgången är anskaffad för 
stadigvarande bruk, tillgången har 
en ekonomisk livslängd på minst 3 
år och anskaffningsvärdet uppgår till 
minst ett halvt prisbasbelopp exkl.  
moms.

Redovisningsprinciper
Avskrivningar
Förbundet tillämpar 
komponentavskrivning av sina 
tillgångar. Enligt RKR 11:4 
ska avskrivningarna spegla hur 
tillgångars värde successivt 
förbrukas och då måste skillnader, i 
förbrukning och nyttjandeperioder 
av betydande komponenter i en 
materiell anläggningstillgång, beaktas. 
Förväntas skillnaden i förbrukningen 
av en materiell anläggningstillgångs 
betydande komponenter vara 
väsentlig, ska tillgången delas upp 
på dessa och respektive komponent 
skrivas av separat.

Förbundets befintliga 
anläggningstillgångar och de som har 
aktiverats under 2018 med värde som 
uppgår till väsentligt belopp består 
av räddningsfordon. Fordonen har 
i sin helhet samma förbrukning och 
nyttjandeperiod och vår bedömning 
är att varje fordon består av en 
komponent.

 
 Höjdfordon  18 år
 Övriga stora fordon  14 år
 Personbilar/Båtar/Maskiner   7/10 år
 Räddningsmateriel    7/10 år
 Radioutrustning   5 år
 Elektronik/Kameror/Datorer    3 år

 Avskrivningstider enligt plan på  
 anskaffningsvärdet
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 Not 1 Verksamhetens intäkter 2018 2017

 Automatiska brandlarm 9 762 9 559
 Myndighetsutövning 1 260 1 216
 Uppdragsutbildning 5 038 7 136
 Avtal 5 479 5 064
 Bidrag från EU,  AMS mfl 739 997
 Uthyrning lokaler, fordon 888 870
 Teknisk service 446 589
 Övrigt 360 307
 Realisationsvinst 252 311
 Summa 24 224 26 049

 Not 2 Verksamhetens kostnader 2018 2017

 Löner och arvoden 88 725 85 224
 Personalomkostnader 28 794 27 153
 Pensioner 10 850 10 195
 Personalsociala 3 800 3 189
 Lokaler 13 498 13 309
 Materiel 12 558 12 899
 Främmande tjänster 16 179 16 320
 Summa 174 404 168 289

 Not 4 Kommunbidrag 2018 2017

 Bollebygd 8 158 7 925
 Borås 79 946 77 657
 Mark 32 522 31 590
 Svenljunga 9 829 9 547
 Tranemo 10 905 10 592
 Ulricehamn 19 240 18 689
 Summa 160 600 156 000

 Not 9 Långfristiga fordringar  

 Posten avser lån till RiB-personal för genomförande av   
 körkortsutbildning

Noter, Tkr

 Not 3 Avskrivningar enligt plan

 Planenliga avskrivningar har beräknats på objektens    
 anskaffningsvärden.

 Not 5 Finansiella intäkter

 Intäkter hänförliga till tillgodohavande på Borås Stads internbank.

  Not 6 Finansiella kostnader 2018 2017

 Ränta pensionsavsättning 1 516 1 212
 Övriga finansiella kostnader 1 0
 Summa 1 517 1 212

 Not 10 Kortfristiga fordringar  2018 2017
 Kundfordringar 19 482 18 790
 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 249 3 366
 Övriga fordringar 3 6
 Summa 25 734 22 162

 Not 8 Investeringar,  påg. investeringar 2018 2017

 Ingående anskaffningsvärde  1 115 9 072
 Omklassificeringar under året  -3 773 -21 810
 Anskaffningar 11 325 13 853
 Utgående anskaffningsvärde 8 667 1 115

 Not 12 Kortfristiga skulder 2018 2017

 Leverantörsskulder 11 330 8 500
 Semesterlöneskuld 7 643 8 381
 Upplupna löner 2 515 2 625
 Upplupna sociala avgifter 934 975
 Arbetsgivaravgift 2 366 2 439
 Moms 2 126 1 912
 Pensioner, individuell del 3 873 4 055
 Pensioner, löneskatt 1 008 926
 Övriga interimsskulder 308 467
 Övriga kortfristiga skulder 2 346 2 466
 Summa 34 449 32 746 

 Not 11 Pensionsavsättning 2018 2017
 Ingående balans 59 928 57 129
 Utbetalningar -1 937 -2 109
 Ränta mm 1 546 707
 Årets intjänande 3 235 3 654
 Särskild löneskatt 690 547
 Utgående balans 63 462 59 928

 Not 13 Ansvarsförbindelse 2018 2017

 Pensionsförpliktelse inklusive löneskatt 14 167 14 591
 (för tiden t.o.m. 1998)

 Not 7 Anläggningstillgångar  2018 2017

 Ingående anskaffningsvärde  162 285 141 617
 Omklassificeringar under året 3 773 21 810 
 Försäljningar och utrangeringar - 939 -1 142
 Utgående anskaffningsvärde 165 119 162 285
  
 Ingående ackumulerande avskrivningar  111 296 106 355
 Årets avskrivningar enligt plan 6 570 6 083 
 Försäljningar och utrangeringar  -939 -1 142
 Summa 48 192 50 989
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Revisionsberättelse 2018

Vi, av respektive fullmäktige utsedda revisorer, 
har granskat den verksamhet som bedrivits 
i Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
(organisationsnummer 222000-0810) av 
dess direktion. Direktionen ansvarar för 
att verksamheten bedrivs enligt gällande 
mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och 
föreskrifter som gäller för verksamheten. De 
ansvarar också för att det finns en tillräcklig 
intern kontroll. Revisorernas ansvar är 
att pröva om verksamheten sköts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredställande sätt, om räkenskaperna är 
rättvisande och om den interna kontrollen 
som görs är tillräcklig.

Granskningen har utförts enligt 
kommunallagen, god revisionssed i 
kommunal verksamhet, förbundsordningen 
och förbundets revisionsreglemente. 
Granskningen har genomförts med biträde 
av sakkunniga och med den inriktning och 
omfattning som behövs för att ge rimlig 

grund för bedömning och ansvarsprövning. 
Till revisionsberättelsen bifogas vår 
sammanfattande revisionsredogörelse som 
utgör en sammanfattning av granskningen. 

Avseende verksamheten konstaterar vi att 
förbundet inte genomfört två av 25 beslutade 
prioriterade aktiviteter för 2018. Förbundet 
har under året vidtagit åtgärder i syfte 
att genomföra aktiviteterna. Revisorerna 
bedömer att förbundet i sin uppföljning av 
prioriterade aktiviteter 2018 anger rimliga 
förklaringar till varför aktiviteterna inte 
genomförts. 
 
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt 
är rättvisande. 

Vi bedömer sammantaget att resultatet 
enligt årsredovisningen är förenligt med de 
finansiella mål och verksamhetsmål som 
direktionen uppställt. 

Den interna kontrollen bedöms som 
tillräcklig.

Vi bedömer att verksamheten i Södra 
Älvsborgs Räddningstjänstförbund sköts 
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar 
ansvarsfrihet för år 2018 för direktionen 
samt de enskilda ledamöterna i densamma.

BORÅS 2018-03-07

Till Kommunfullmäktige i: 
Bollebygds Kommun
Borås Stad
Marks Kommun
Svenljunga Kommun
Tranemo Kommun
Ulricehamns Kommun
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Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Bilaga 1 till Årsbokslut 2018

Årsbokslut 2018 per kontoklass

Resultat per kontoklass

Kontoklass Budget Utfall

Intäkter 23 708 983 24 224 298

Personal -122 229 167 -121 319 121

Pension -15 123 684 -12 366 189

Materiel -11 494 627 -12 558 467

Tjänster -29 099 098 -29 665 871

Avskrivningar -6 671 581 -6 569 863

Räntekostnader -2 000 -12 725

Ränteintäkter 0 230

Kommunbidrag 160 600 000 160 600 584

Totalt -311 174 2 332 876

Resultat per Avdelning

Avdelning Budget Utfall

Direktion -264 000 -183 141

Revision -150 000 -120 534

Förbundsdirektör -5 379 974 -3 257 445

Verksamhet & Chefsstöd -9 974 100 -9 333 117

Insats & Beredskap -61 493 878 -60 141 392

Personal Deltid -38 846 884 -39 762 949

Utbildning -5 516 727 -6 591 277

Teknik & Fastighet -25 203 428 -26 135 779

Skydd & Samhälle -3 991 968 -3 147 529

Finansförvaltning 150 509 785 151 006 039

Totalt -311 174 2 332 876

Filnamn: Bokslut 2018.xlsx Sida: 1



Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Resultat Förbundsledning

Kontoklass Budget Utfall

Intäkter 0 254 643

Personal -4 601 482 -3 032 880

Pension -191 792 -109 809

Material -54 500 -55 737

Tjänster -946 200 -617 337

Totalt -5 793 974 -3 561 120

Resultat Verksamhet & Chefsstöd

Kontoklass Budget Utfall

Intäkter 0 107 813

Personal -6 777 350 -6 616 259

Pension -272 150 -236 732

Material -218 600 -235 800

Tjänster -2 706 000 -2 352 139

Totalt -9 974 100 -9 333 117

Resultat Beredskap & Insats inkl Deltid löner

Kontoklass Budget Utfall

Intäkter 2 726 450 5 371 223

Personal -87 746 662 -92 221 795

Pension -9 706 874 -6 843 863

Material -578 425 -1 288 039

Tjänster -4 871 250 -4 921 867

Avskrivningar -164 000 0

Totalt -100 340 761 -99 904 341

Resultat Utbildning

Kontoklass Budget Utfall

Intäkter 7 295 070 5 973 079

Personal -8 408 357 -8 276 148

Pension -399 657 -355 411

Material -2 906 931 -2 831 642

Tjänster -1 096 850 -1 101 155

Totalt -5 516 725 -6 591 277

Filnamn: Bokslut 2018.xlsx Sida: 2



Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Resultat Teknik & Fastighet

Kontoklass Budget Utfall

Intäkter 10 490 701 10 960 282

Personal -7 867 959 -7 838 411

Pension -675 341 -503 390

Material -7 718 973 -8 134 390

Tjänster -19 431 856 -20 619 870

Totalt -25 203 428 -26 135 779

Resultat Skydd & Samhälle

Kontoklass Budget Utfall

Intäkter 3 196 761 1 557 258

Personal -6 752 356 -4 416 385

Pension -372 235 -213 318

Material -17 196 -23 247

Tjänster -46 942 -51 837

Totalt -3 991 968 -3 147 529

Resultat Finans

Kontoklass Budget Utfall

Personal -75 000 1 082 757
Pension -3 505 634 -4 103 666

Avskrivningar -6 507 581 -6 569 863

Material 0 10 388

Tjänster 0 -1 666

Ränteintäkter 0 230

Bankkostnad -2 000 -12 725

Kommunbidrag 160 600 000 160 600 584

Totalt 150 509 785 151 006 039

Filnamn: Bokslut 2018.xlsx Sida: 3



Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Bilaga 2 till Årsbokslut

Årsbokslut 2018 per ansvar och projekt

Avdelning 100 Direktion

P-kod Projekt Budget Utfall

LA100 Löpande administration -114 000 -22 562

LONER Löner från Hogia lön -150 000 -160 579

Totalt -264 000 -183 141

Avdelning 110 Revision

P-kod Projekt Budget Utfall

LA101 Löpande administration -95 000 -82 876

LONER Löner från Hogia lön -55 000 -37 658

Totalt -150 000 -120 534

Avdelning 120 Förbundsdirektör

P-kod Projekt Budget Utfall

Försäljning Anläggn tillg 0 252 100

LA102 Löpande administration -584 200 -613 824

LA110 Personalutbildning -152 000 -142 496

SA310 Information -465 000 -432 649

LONER Löner från Hogia lön -4 178 774 -2 320 576

Totalt -5 379 974 -3 257 445

Filmamn: Bokslut 2018.xlsx Sida: 1



Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Avdelning 200 Verksamhet & Chefsstöd

P-kod Projekt Budget Utfall

LONER Löner från Hogia lön -4 726 916 -4 796 408

BB350 Företagshälsovård -1 336 084 -1 283 363

SA100 Löpande administration -182 300 -200 024

SA110 Personalutbildning -90 250 -54 162

SA120 Ekonomihantering -534 750 -327 449

SA130 Dokumenthantering -96 900 -103 055

SA135 Projekt -133 250 -7 200

SA140 Telefonväxel -232 750 -217 803

SA150 Kontorsmateriel & maskiner -210 000 -141 138

SA160 Försäkringar -800 000 -816 452

SA200 Personalhantering heltid -770 750 -666 307

SA201 Personalhantering alkoholtestning -15 200 -11 400

SA205 Trivselpengar 0 -94 098

SA210 Personalhantering deltid -379 200 -143 033

SA220 Lönehantering -465 750 -471 225

Totalt -9 974 100 -9 333 117

Avdelning 410 Insats & Beredskap

P-kod Projekt Budget Utfall

BA100 Löpande administration -203 125 -264 203

BA110 Personalutbildning -185 250 -205 212

BB100 Avtal Falköping 316 000 348 394

BB101 Avtal Mullsjö -20 900 -8 832

BB102 Avtal Gislaved -239 400 -186 868

BB104 Avtal Falkenberg 500 18 582

BB105 Avtal Herrljunga 30 000 29 414

BB106 Avtal RSG -9 500 10 992

BB107 Avtal Jönköping -9 500 -118 280

BB108 Avtal Alingsås-Vårgårda -9 500 0

BB110 Avtal Ardagh Glass Limmared 365 000 369 596

BB112 Avtal IVPA -160 000 0

BB120 Avtal Vattendykning 0 0

BB200 RCB - beredskap -903 321 -715 421

BB210 IL2 - beredskap -635 000 -723 595

BB220 Räddningsinsatser extra ordinära -145 350 -80 772

BB221-BB224 Skogsbränder sommaren 2018 0 0

BB360 LIA - praktikanter 0 -1 245

IB100 Räddningstjänstplanering -23 750 9 254

IB110 Restvärdesräddning 350 000 384 068

IB130 SOL-centralen -147 250 -107 160

IB140 SOS-Alarm -3 157 000 -2 938 664

IB160 Kommunikation -1 281 050 -1 550 778

LONER Löner från Hogia lön -55 425 481 -54 410 662

Totalt -61 493 877 -60 141 392

Filmamn: Bokslut 2018.xlsx Sida: 2



Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Avdelning 412 Personal Deltid & Värn

V-kod Verksamhet Budget Utfall

210 Bollebygd deltidskår -2 705 795 -2 910 211

211 Töllsjö räddningsvärn -164 088 -270 001

221 Dalsjöfors deltidskår -2 649 526 -2 861 321

222 Fristad deltidskår -2 710 486 -2 634 779

223 Viskafors deltidskår -2 111 276 -2 314 348

224 Borgstena räddningsvärn -127 244 -141 524

225 Hedared räddningsvärn -131 532 -199 485

230 Svenljunga deltidskår -2 793 979 -2 803 964

231 Mjöbäck deltidskår -2 367 132 -2 417 091

240 Tranemo deltidskår -1 754 859 -1 674 384

241 Dalstorp deltidskår -2 540 710 -2 619 146

243 Limmared deltidskår -1 754 860 -1 781 520

244 Länghem räddningsvärn -158 711 -247 936

250 Ulricehamn deltidskår -4 182 961 -4 434 187

251 Hökerum räddningsvärn -125 717 -114 608

252 Trädet deltidskår -1 608 003 -1 505 127

253 Vegby deltidskår -2 488 003 -2 627 762

254 Liared räddningsvärn -131 532 -97 402

260 Kinna/Skene heltid/deltid -1 206 410 -1 246 186

261 Fritsla deltidskår -1 236 713 -1 284 849

262 Horred deltidskår -2 441 092 -2 439 237

263 Sätila deltidskår -2 342 067 -2 063 966

264 Torestorp deltidskår -1 114 188 -1 073 915

Totalt -38 846 884 -39 762 949

Filmamn: Bokslut 2018.xlsx Sida: 3



Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Avdelning 420 Utbildning

P-kod Projekt Budget Utfall

BB300 Kompetensutbildning MSB -1 462 240 -1 476 940

BB305 Arbetsmiljöutbildning -47 500 0

BB310 Körkortsutbildning -95 000 -208 797

EA100 Löpande administration -62 250 -29 206

EA110 Personalutbildning -10 450 -53 801

EA200 Utbildningsmaterial gemensam -13 538 0

EU110 Information/utbildningsprojekt -124 788 -185 123

EU200 Brandkunskap extern kund 206 000 461 768

EU201 Uppdragsutbildningar 300 000 3 138

EU205 Brandskyddskontrollant 15 000 -508

EU206 SBA steg 2 0 3 682

EU210 Heta arbeten 412 000 288 289

EU211 Anläggningsskötare 5 000 -2 190

EU212 Brandfarlig vara steg 1 25 500 -7 931

EU213 Brandfarlig vara steg 2 43 380 0

EU218 Sotningskurs 6 110 16 014

EU220 Sjukvårdsutbildning 160 000 397 513

EU230 Avtal räddningstjänstgymnasiet 600 000 504 910

EU234 Avtal Vårdhögskola 35 000 29 164

EU235 Avtal Medlemskommuner 598 694 1 493 596

EU240 Utbildning räddningstjänster/MSB 1 348 211 875 443

EU299 Uthyrning externa anordnare 498 565 771 797

IB200 Metodutveckling -142 500 0

IB900 Inomhusbranden 0 0

IB906 MSB Förb Sveriges friv Brandkårer 0 8 743

IU100 Internutbildning, heltid -209 000 -144 315

IU110 Internutbildning, deltid -620 300 -755 630

IU130 Grundutbildning, deltid -633 500 -529 451

LONER Löner från Hogia lön -4 467 030 -4 787 879

TG110 Kök / matsal 116 750 148 996

TG120 Lönebidragsanställning -79 340 -54 072

TG200 Övningsanordningar -906 250 -1 716 560

TG210 Övningsmateriel -1 013 250 -1 641 927

Totalt -5 516 726 -6 591 277

Filmamn: Bokslut 2018.xlsx Sida: 4



Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Avdelning 430 Teknik & Fastighet

P-kod Projekt Budget Utfall

LONER Löner från Hogia lön -8 082 316 -7 913 700

BB320 Fysisk träning -205 255 -227 042

IB120 Automatiska brandlarm 7 527 967 6 990 188

SA190 Museet -38 950 -66 924

SA290 Personalservering -18 750 -71 582

SA300 IT/Datahantering -2 039 600 -1 847 289

TA100 Löpande administration -16 650 -23 065

TA110 Personalutbildning -38 950 -51 620

TA120 Lönebidragsanställning 0 92

TL205 Guttasjön, fastigheter -643 781 -682 400

TL210 Bollebygds brandstation -458 350 -453 404

TL211 Töllsjö brandstation -127 350 -116 119

TL220 Borås brandstation -5 218 905 -5 416 000

TL221 Dalsjöfors brandstation -188 294 -137 504

TL222 Fristad brandstation -219 275 -205 209

TL223 Viskafors brandstation -98 610 -102 936

TL224 Borgstena brandstation -37 153 -33 180

TL225 Hedareds brandstation -35 398 -40 690

TL226 Förråd Borås -48 000 -48 537

TL230 Svenljunga brandstation -1 075 400 -1 059 969

TL231 Mjöbäcks brandstation -141 350 -173 653

TL240 Tranemo brandstation -394 950 -432 657

TL241 Dalstorps brandstation -146 550 -105 271

TL243 Limmareds brandstation -8 550 -7 358

TL244 Länghems brandstation -66 700 -65 915

TL250 Ulricehamns brandstation -1 407 900 -1 437 417

TL251 Hökerums brandstation -59 750 -49 621

TL252 Trädets brandstation -138 500 -201 088

TL253 Vegby brandstation -104 850 -114 080

TL254 Liareds brandstation -72 850 -71 112

TL260 Skene brandstation -2 120 273 -2 102 917

TL261 Fritsla brandstation -168 550 -161 830

TL262 Horred brandstation -547 250 -528 825

TL263 Sätila brandstation -257 300 -242 578

TL264 Torestorp brandstation -110 310 -101 743

TL265 Förråd Skene -77 000 -59 698

TL269 Skene övningshus -206 312 -232 666

TV100 Fordonsverkstad Borås -3 576 300 -3 999 464

TV110 Fordonsverkstad Mark -568 080 -678 665

TV120 Rökskyddsverkstad -375 500 -433 874

TV130 Kemverkstad -196 250 -236 236

TV140 Slangverkstad -268 190 -155 501

TV150 Radioverkstad -344 850 -378 111

TV155 Radiolänknät -6 450 -68 361

TV160 Skrädderi -1 379 590 -1 212 240

TV170 Ersättningsförråd -1 300 000 -1 313 662

TV180 Tvätthall -82 000 -62 760

TV190 Snickeri -14 250 -1 586

Totalt -25 203 425 -26 135 779

Filmamn: Bokslut 2018.xlsx Sida: 5



Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Avdelning 440 Skydd & samhälle

P-kod Projekt Budget Utfall

AF100 Analys och uppföljning -50 000 -35 943

AF140 Extraordinära händelser -4 750 -5 121

AF206 Avtal Borås Stad Civilförsvar 0 0

AF230 Avtal Krisberedskap och säkerhet 0 0

AF240 Avtal Marks Kommun 0 0

LONER Löner från Hogia lön -4 868 417 -4 246 624

MA100 Löpande administration -43 800 -39 446

MA110 Personalutbildning -75 000 -91 404

MF100 Tillsyn LSO 350 000 263 009

MF113 Tillst brandfarliga och expl. varor 200 000 485 241

MF120 Avtal byggnadsnämnder 500 000 522 759

Totalt -3 991 967 -3 147 529

Filmamn: Bokslut 2018.xlsx Sida: 6
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1 Inledning  
 
Visionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) är att uppnå ett 
olycksfritt samhälle. Visserligen en noll-vision men med syfte att förbygga, 
förhindra och minska risken för skada på person, hälsa, egendom och miljö med 
hänsyn till de lokala förhållandena med ett tillfredsställande och likvärdigt skydd 
mot olyckor samt minimera uppkommen skada med bästa resursåtgärd så långt 
det är möjligt. 
  

Med utgångspunkt i ett fyraårigt handlingsprogram med tydliga och nedbrytbara 
mål beskrivna i årliga verksamhetsplaner, ska organisationen arbeta mot samma 
mål före, under och efter händelser. Det fullständiga arbetet som organisationen 
utför är till flera delar svåra att mäta eller ha någon form av måluppfyllelse trots 
att insatserna ingår i uppdraget enligt LSO 1 kap 1 §. Att mäta trygghet kan endast 
fullgott göras genom trygghetsmätningar som likvärdigt kan jämföras från tid till 
annan för att skapa förutsättningar för lämpliga åtgärder. Det ligger i förbundets, 
medlemskommunernas liksom i allmänhetens intresse att ständigt utveckla och 
effektivisera vår verksamhet. Genom att förstärka samverkan och samarbete 
mellan olika samhällsaktörer, inte minst inom offentlig verksamhet, är ett arbete 
som ständigt pågår som också har börjat ge resultat.   
  

Förutsättningen för att nå verksamhetens mål och prioriteringar är att de är kända 
inom förbundets personalgrupper med olika ansvarsområden. Att förstå varje del i 
ett större sammanhang är en självklar ledningsfråga men också hur verksamheten 
styrs med tydliga strukturer, deltagatande i medarbetarforum samt riktade 
kommunikationsåtgärder.  
 
Förbundet har infört regelmässiga Tertialuppföljningar som innebär uppföljning av 
Budget, Verksamhetsplan, Internkontrollplan - genomgång av kontrollåtgärder 
utifrån årets riskanalys och utförda förbättringsåtgärder -, Arbetsmiljö, Miljö, 
Medarbetarsamtal, Jämställdhet, Kompetensinventering och Utvecklingsområden 
inom respektive avdelning. 
 
Sammantaget har räddningstjänstförbundet under 2018 uppfyllt de lagstadgade 
kraven och genomfört verksamheten med en ekonomi i balans. Det finns 25 st. 
prioriterade aktiviteter för 2018 och de är en del av målen beskrivna i 
Handlingsprogrammet 2016-2019.  
 

1.1 Uppdraget  
SÄRF:s huvudsakliga uppgifter, regleras i förbundsordningen som beslutas av 
medlemskommunernas direktion inför varje mandatperiod och fastställs av respektive 
medlemskommuns fullmäktige. Förbundsordningen beskriver de skyldigheter som åvilar 
medlemskommunerna enligt lag om skydd mot olyckor (LSO) samt tillsynsskyldigheten som 
åligger kommunerna enligt lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) och även pröva 
tillstånd enligt samma lag. I LSO anges att kommunen ska ha ett handlingsprogram för 
förebyggande verksamhet och räddningstjänst. SÄRF är en organisation som både ansvarar för 
och har en stödjande roll i samhällsviktiga funktioner för medlemskommunerna.  
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1.2 Verksamhetens styrdokument  
Att planera långsiktigt inger både stabilitet och förutsägbarhet inte minst inom den 
händelsestyrda verksamheten. Utifrån de nationella målen och förbundsordningen har 
direktionen fattat beslut om ett fyraårigt handlingsprogram där säkerhetsmål och 
prestationsmål för verksamheten redovisas. Utifrån läges- och problembeskrivningar samt 
riskanalyser prioriteras områden i kommunernas lokala mål som ett led att uppnå säkerhets- 
och prestationsmål inom tidsperioden.  
 
För att nå prestationsmålen beskrivs aktiviteter i de årliga verksamhetsplanerna som fastställs 
av direktionen. Detta dokument omfattar inte all verksamhet utan fokuserar på ett antal 
utvalda områden som prioriteras under budgetåret 2018. Aktiviteter kommer att följas upp 
tertialvis. Inom SÄRF är alla medarbetare lika betydelsefulla för att skapa en god och 
fungerande verksamhet. Med tydliga, konkreta och kommunicerade styrdokument möjliggörs 
förväntade resultat och effekter. 
 

1.3 Schematisk modell styrdokument 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

1.4  Verksamhetens mål 
SÄRF har utvecklat planering och uppföljning av verksamheten genom att bryta ner det 4-åriga 
Handlingsprogrammet till årliga verksamhetsplaner med Prioriterade aktiviteter. 
 
Som stöd för uppföljning av mål och aktiviteter används trafikljusmodellen som kompletteras 
med % -andel av färdigställande. Vid behov finns dessutom förklarande text under respektive 
aktivitet i kursiv stil. 
 
Årets samtliga aktiviteter som ingår i verksamhetsmålen för LSO är uppfyllda till 100 %. 
De prioriterade aktiviteterna är slutförda till 95 % och för de som inte är slutförda 
finns förklaringar under respektive aktivitet. 
 
 

  2 Förebyggande verksamhet 
 
Skydd och samhälle ansvarar i huvudsak för det olycksförebyggande arbetet, vilket omfattar: 

• Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor 
• Tillsyn och tillståndsgivning enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor 
• Rådgivning och information till allmänhet, organisationer och myndigheter 
• Brandskyddsfrågor i byggprocessen och riskhantering i planprocessen 
• Sotning och brandskyddskontroll 

Lagen om skydd mot olyckor   Nationella mål  

Aktiviteter     Insatser, mått, mål  

Årliga Verksamhetsplaner   Prioriterade aktiviteter  

   Säkerhetsmål  
Handlingsprogram 2016-2019   
   Prestationsmål   
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• Insatsuppföljning 
• Medverkan i kommunernas krisberedskapsarbete 
• Övrig remisshantering 

  

2.1  Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor 
Räddningstjänsten ska utöva tillsyn över efterlevnad av lagen (2003:778) om skydd mot 
olyckor och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagens 5 kapitel. Tillsyn avser att den 
enskildes skyldigheter utförs utifrån 2 kap. 2§ och 3§ gällande skyldigheter för ägare och 
nyttjanderättshavare till byggnader och andra anläggningar samt 2 kap. 4§ avseende 
skyldigheter vid farlig verksamhet. Tillsynen avser även att kontrollera att skriftlig redogörelse 
för brandskyddet enligt 2 kap. 3§ är uppfylld. Tillsynen är avgiftsfinansierad enligt en fastställd 
taxa och är kostnadsneutral för förbundet. Tillsynsverksamheten planeras enligt en separat 
tillsynsplan som är riskbaserad. Utöver de objekt som väljs ut enligt tillsynsplanen utför SÄRF 
årliga tillsyner på kommunala badplatser i förbundet. 
 

Prestationsmål 2016 – 2019 

Öka det årliga antalet genomförda tillsyner enligt LSO.  

Bedriva riktade insatser mot fastighetsägare till flerbostadshus för att dessa ska aktivt ska 
kontrollera brandskyddet i sina fastigheter. 

Utveckla rutiner för tillsyn på verksamheter där det brunnit, varit tillbud eller där det 
framkommit information om brister i brandskyddet. 

Genomföra tillsyn på samtliga anläggningar med farlig verksamhet enligt LSO 2 kap. 4§. 

Genomföra myndighetsgemensamma tillsyner. 

Enligt MSB:s riktlinjer utveckla och stärka rättssäkerheten för den enskilde genom att förenkla 
och förtydliga dokumentationen som förmedlar myndighetsbeslut. 

 

Prioriterade aktiviteter 2018 Måluppfyllelse 
2018 

Genomföra tillsyn enligt årlig tillsynsplan.     100% 

Under 2018 ska en utredning av SÄRFs tillsynsverksamhet göras. 
Utredningens syfte är att utreda vilket behov av myndighetsutövning som 
finns för att uppnå prestationsmålet mot ett ökat antal tillsyner samtidigt 
som det ökade antalet myndighetsärenden ska hanteras. Utredningen ska 
fungera som ett beslutsunderlag. 

    100% 

 

2.2 Tillstånd och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och 
explosiva varor 

SÄRF har i uppdrag från kommunerna att handlägga tillstånd och utöva tillsyn enligt lagen 
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Tillståndshandläggning sker i samverkan med 
andra myndigheter. Bland annat utgör kommunernas miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningar samt polismyndigheten remissinstans i ärendena. 
Tillståndshandläggningen genomförs utifrån rutiner som medför kvalitet och effektivitet i 
arbetet mellan SÄRF, tillståndssökande och kommunerna. Tillståndshandläggningen finansieras 
av en fastställd avgiftsmodell. Avgiftsmodellen är utformad för att göra 
tillståndshandläggningen kostnadsneutral för förbundet. Tillsynsverksamheten planeras enligt 
en separat tillsynsplan. 
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Prioriterade aktiviteter 2018 Måluppfyllelse 
2018 

Utbilda tillståndshandläggare och tillsynsförrättare gällande nya föreskrifter 
om ”hantering av brandfarliga gaser och vätskor”. Senast det kom nya 
föreskrifter var 1998 respektive 2000. Det är viktigt att alla handläggare får 
utbildning i de senaste föreskrifterna för att kunna utföra kvalitativ 
myndighetsutövning. 

   0%* 

Det vanligaste tillståndsärendet för hantering av brandfarlig vara är 
gasolhantering i restauranger. Under 2018 ska ett informationsblad gällande 
”gasolhantering i restauranger” skapas som kan delas ut till restaurangägare 
för säkrare hanteringen och effektivare tillståndshantering. 

   100% 

Förklaring: 
*MSB har inte gett ut nya föreskrifter under 2018 (skulle kommit 2018-01-01).  
 

2.3 Samhällsplanering 
SÄRF är en remissinstans till kommunernas samhällsbyggnadsförvaltningar i frågor rörande 
riskhantering i planprocessen och byggnadstekniskt brandskydd i bygglovsprocessen. SÄRF 
verkar för en riskreducering i samhället genom att i kommunernas översikts- och 
detaljplanering bevaka frågor som riskavstånd till farligt godsleder, brandvattenförsörjning, 
översvämningsrisker med mera. I bygglovsprocessen granskar SÄRF att det byggnadstekniska 
brandskyddet lever upp till gällande byggregler. I plan- och byggprocessen säkerställs 
räddningstjänstens insatsmöjligheter. 
 

 

Prioriterade aktiviteter 2018 Måluppfyllelse 
2018 

Genomföra utbildning för byggnadsinspektörer och/eller 
bygglovshandläggare i Boverkets Byggregler kapitel 5.  

   100% 

Under 2018 ska utbildning genomföras för planhandläggare i 
medlemskommunerna i räddningstjänstens intressefrågor. 

   100% 

 

2.4 Sotning och brandskyddskontroll 
Räddningstjänsten ska i brandförebyggande syfte ansvara för att rengöra vissa 
förbränningsanordningar och imkanaler enligt 3 kap. 4 § i lagen (2003:778) om skydd mot 
olyckor. Räddningstjänsten ska även ansvara för att det som ska rengöras också kontrolleras ur 
brandskyddssynpunkt. Kontrollen innefattar även tak, skorsten och anslutande byggnadsdelar. 
Sotning och brandskyddskontroll sker på det sätt och med sådan frekvens som anges i 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om rengöring (sotning) och 
brandskyddskontroll (MSBFS 2014:6). 

Prestationsmål 2016 - 2019 

Öka det årliga antalet genomförda tillsyner enligt LBE.  

Anpassa processer och arbetssätt till reformerade lagar. 

Skapa rutiner för att delge personal i insatsorganisationen då behov finns att informera om 
högre risker i en verksamhet. 

Prestationsmål 2016 - 2019 

Utveckla rutinerna för SÄRFs delaktighet i planprocessen och bygglovsprocessen och verka för 
en tidig medverkan i respektive process. 

Utbilda medlemskommunernas bygglovshandläggare och inspektörer i delar av Boverkets 
byggregler kap. 5 
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Sotningen är avgiftsfinansierad enligt en fastställd taxa. Sotningen och brandskyddskontrollen 
är förlagd på entreprenad. Inom förbundet opererar ett flertal sotningsentreprenörer. SÄRF 
arbetar för att upprätthålla en god samverkan och erfarenhetsutbyte med och mellan 
entreprenörerna. SÄRF prövar enskilda fastighetsägares begäran att få tillstånd att sota den 
egna fastigheten.  
 

Prestationsmål 2016 - 2019 

Genomföra utbildning i egensotning minst två gånger per år. 

Slutföra och utvärdera projektet ”Brandskydd i glesbygd”. 

 

Prioriterade aktiviteter 2018 Måluppfyllelse 
2018 

Uppföljning och återkoppling till respektive kommun genom information till 
räddningstjänstförbundets direktion ska ske en gång per år. 

   100% 

 
 

2.5 Krisberedskap 
SÄRF ger stöd till respektive kommunledning i deras krisberedskapsarbete inom områdena 
utbildning, övning, sårbarhetsanalyser och planering. Under händelser och kriser kan stödet 
avse förmedling av varning och information, omvärldsbevakning, analysarbete, samverkan, 
transportstöd, sambandsstöd och liknande. Stödet till kommunerna planeras i dialog med 
kommuncheferna. 
Under en krishändelse ska SÄRF prioritera stöd till kommunerna vid hot mot 
dricksvattensäkerheten, bortfall av el och tele, höga vattenflöden, stormhinder, snöoväder, 
pandemi, epizooti, zoonoser och större skogsbränder. Under en krishändelse ska SÄRF även ha 
förmåga och uthållighet att säkra egen förmåga att genomföra räddningsinsatser.  
 

Prestationsmål 2016 – 2019 

Utbildade och övade samverkansbefäl ska kunna aktiveras för stöd till kommunerna enligt 
fastställd plan. 

Delta i planering och genomförande av övningar inom krisberedskap och samhällsstörningar i 
samverkan med lokalt förankrade resurser. 

RCB, inre befäl och samverkansbefäl ska utbildas inom kommunal krisberedskap. 

Stödja arbetet för en förbundsgemensam Frivillig resursgrupp (FRG). 

Medverka i kommunernas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser. 

 
Prioriterade aktiviteter 2018 Måluppfyllelse 

2018 

SÄRFs medlemskommuner har i uppdrag att bygga upp det lokala civila 
försvaret. SÄRF ska aktivt delta i arbetet då räddningstjänsten är en central 
del av kommunernas krisarbete samt en betydelsefull aktör i en utlöst 
krissituation.  

   100% 

Det ska genomföras utbildningar för samverkansbefäl under 2018. Målet är 
att SÄRFs samverkansbefäl ska kunna ta en större roll vid 
medlemskommunernas operativa krisarbete. 

   100% 

 

2.6  Brett säkerhetsarbete och övriga remisser 
Det breda säkerhetsarbetet avser räddningstjänstens ansvar att verka för skydd mot andra 
olyckor än bränder enligt 3 kap. 1 § i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Trafikolyckor, 
fallolyckor och suicid är exempel sådana olyckor. En del förebyggandeinsatser behöver även 
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genomföras i samverkan med andra kommunala förvaltningar och myndigheter för att uppnå 
ett gott resultat. Exempel på sådana insatser är att förebygga anlagd brand och stärka 
brandskyddet hos äldre eller andra utsatta grupper – Individanpassat brandskydd. 
SÄRF är även remissinstans/sakkunnig i andra ärenden än de som berör plan- och byggfrågor. 
Ärendena innebär främst yttranden i samband med serveringstillstånd och offentliga 
tillställningar, sakkunnighetsutlåtanden efter brand, släckvattenberäkningar och vissa ärenden 
enligt Seveso och Miljöbalken.  
 

Prestationsmål 2016 - 2019 

Öka deltagandet i kommunala samverkansgrupper gällande trygghet och säkerhet. 

I samverkan med andra kommunala förvaltningar arbeta för att införa en modell om 
individanpassat brandskydd bland kommunerna i förbundet. 

I samverkan med andra kommunala förvaltningar och aktörer i samhället arbeta för att öka 
frekvensen av brandvarnare och brandsläckningsutrustning hos allmänheten.  

Personal som handlägger sakkunnigutlåtanden ska kompetensutvecklas inom detta område. 

 

Prioriterade aktiviteter 2018 Måluppfyllelse 
2018 

Medverka vid minst fyra kommunikationsinsatser i samverkan med 
kommunikatörerna och rikta informationen kring brandskydd i hemmet. 

   100% 

Starta upp projekt med individanpassat brandskydd i minst en av våra 
medlemskommuner. Detta är ett långvarigt projekt men det är prioriterat  

   100% 

 

2.7 Insatsuppföljning 
Räddningstjänsten ska följa upp inträffade olyckor och räddningsinsatser enligt 3 kap. 10 § i 
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. SÄRF genomför insatsuppföljningar i syfte att 
tillvarata erfarenheter från inträffade olyckor och räddningsinsatser, för att tillämpa dessa i ett 
olycksförebyggande och insatsutvecklande syfte. Varje insats dokumenteras i en insatsrapport 
som främst ligger till grund för insatsstatistik. Lokal och nationell insatsstatistik används i sin 
tur som underlag till verksamhetsplaneringen. 
Insatsuppföljning utförs enligt separata riktlinjer. Behovet av en insatsuppföljning och dess 
omfattning styrs av den mängd erfarenheter som förväntas framkomma, hur pass 
lättidentifierade erfarenheterna är samt till vilken målgrupp erfarenheterna riktas. SÄRF har 
fyra arbetssätt för uppföljning; enkel insatsuppföljning, fördjupad insatsuppföljning, tematisk 
insatsuppföljning och statistisk insatsuppföljning. Ibland genomförs insatsuppföljningar i 
samverkan med andra myndigheter, så som polis, ambulans, trafikverket och SOS. 
 

Prestationsmål 2016 - 2019 

Utveckla och fastställ arbetssättet för enkel insatsuppföljning där den operativa personalens 
delaktighet i insatsuppföljningar ökar och där fokus är på erfarenhetsåterföring. 

Öka förmågan att ta tillvara och implementera erfarenheter från såväl SÄRFs egna insatser 
som insatser från andra räddningstjänster. 

Olycksutredarna ska kompetensutvecklas inom områdena brandplatsundersökning och 
kvalificerad olycksutredningsmetodik. 

 

Prioriterade aktiviteter 2018 Måluppfyllelse 
2018 

Personal ska genomgå minst en extern och intern utbildning för att öka 
SÄRF:s kompetens inom området insatsuppföljning. Utbildningen ska syfta 
till att utveckla de enkla insatsuppföljningarna. 

   100% 
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3 Operativ verksamhet 
 
Insats och beredskap ansvarar i huvudsak för den operativa beredskapen och 
insatsproduktionen, vilket omfattar: 

• Räddningsinsatser enligt LSO och övriga operativa uppdrag 
• Drift och utveckling av ledningscentral 
• Räddningstjänstplanering 
• Insatsplanering 

 

3.1 Räddningsinsatser enligt LSO och andra uppdrag 
SÄRF bedriver räddningstjänst i kommunerna i förbundet enligt 3 kap. 7 § i lagen (2003:778) 
om skydd mot olyckor. Med begreppet räddningstjänst avses de räddningsinsatser som staten 
eller kommunerna ska ansvara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor i syfte att 
hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljö enligt 1 kap. 2§ i lagen 
(2003:778) om skydd mot olyckor. SÄRF ska ha förmåga att när som helst, vid behov, 
genomföra en räddningsinsats. SÄRF tillhandahåller en egen dykorganisation för dyklarm och 
andra dykuppdrag i viss omfattning. SÄRF genomför även insatser i väntan på ambulans (IVPA) 
enligt avtal.  
SÄRF är ansluten till SOS Alarm genom avtal för mottagning och förmedling av larm från 112 
och för mottagning och förmedling av automatiska brandlarm. Det finns även en 
larmanordning vid varje brandstation som kan användas i nödsituationer. SÄRF driver en egen 
ledningscentral. För att påskynda utalarmering av räddningsstyrkor finns så kallade förlarm vid 
larmtyperna; brand i byggnad, trafikolycka, järnvägsolycka, drunkning, suicid, dykolycka och 
fastklämd person, vilket innebär att SOS-operatören kan larma ut räddningsstyrkor innan en 
intervju är slutförd. Inre befäl ges också möjlighet till medlyssning av SOS-samtal vilket syftar 
till att ytterligare påskynda och utforma utlarmningen.  
I samband med allvarliga olyckor kan allmänheten varnas och informeras genom ett ”Viktigt 
meddelande”. Meddelandet kan användas bland annat vid gasutsläpp, stora bränder med 
kraftig rökutveckling och svåra vädersituationer. Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) 
kan ges som ett varningsmeddelande med signal via tyfoner utomhus i centrala Borås, Mark 
och Ulricehamn och/eller som ett informationsmeddelande via radio, TV och telefon. 
 

Prestationsmål 2016 – 2019 

Minska tiden mellan inkommet SOS-samtal och räddningstjänstens ankomst till skadeplatsen. 

Utreda behov av operativ anpassning utifrån framtagna insatskartor. 

Förmågebeskrivningar för alla räddningsstyrkor och operativa funktioner ska finnas. 

Omarbeta ledningshandboken. 

Alla räddningsstyrkor ska ha tillgång till förmågeanpassade ledningsstöd i form av 
kvalitetssäkrade förslag på handlingsmönster för de vanligaste händelsetyperna. 

Varje räddningsstyrka ska kunna komplettera lägesrapporter med hjälp av bildöverföring från 
olycksplatsen. 

Inventera behov och möjligheter att sprida ytterligare specialfunktioner på RIB-stationer. 

 
 

Prioriterade aktiviteter 2018 Måluppfyllelse 
2018 

Att definiera och förankra organisationens förmåga, dels för våra enheter 
dels som enskild roll i den utryckande verksamheten. 

   100% 
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3.2 Insatsplanering 
För att räddningstjänsten ska kunna genomföra en säker och effektiv insats vid en brand eller 
annan olycka, krävs att lättolkad information om objektet finns tillgänglig. Objektsinformation 
upprättas och uppdateras av ägaren/verksamhetsutövaren och SÄRF tar del av denna i de fall 
det krävs. I vissa fall tar SÄRF fram och uppdaterar insatskort/insatsplaner för specifikt utvalda 
objekt.  
SÄRF kontrollerar löpande framkomligheten på räddningsvägar till de fastigheter där 
räddningstjänstens stegutrustning utgör en alternativ utrymningsväg över 12 meter, och för en 
dialog med fastighetsägare om lösningar i de fall där framkomligheten är undermålig. På 
uppdrag av kommunerna svarar SÄRF för att underhålla och prova aggregat för viktigt 
meddelande till allmänheten. 
 

Prestationsmål 2016 - 2019 

Förenkla framtagningsprocessen av insatsplaner och överlåta produktion av insatsplaner till 
respektive verksamhet i större utsträckning. 

Alla automatlarmsobjekt ska vara beskrivna i överskådliga insatskort som är lättillgängliga för 
den aktuella räddningsstyrkan. 

Vägledningar för utformning av tekniska lösningar för brandskydd som kan komma att 
användas vid insats ska tas fram. 

 

Prioriterade aktiviteter 2018 Måluppfyllelse 
2018 

Framtagande av insatskort för automatlarmsobjekten i Ulricehamn.    100% 

  

3.3 Restvärdesräddning 
Räddningstjänsten kan i vissa fall initiera och utföra akut restvärdesräddning i syfte att minska 
eller förhindra ytterligare skador efter en olycka. Förutsättningarna för detta regleras genom 
avtal med Försäkringsbranschens Restvärdesräddning i Sverige AB. Akut restvärdesräddning 
innebär att räddningstjänsten efter beslut från räddningsledaren, kan utföra åtgärder för att 
skapa torr och rökfri miljö i byggnad upp till en omfattning av 16 persontimmar.  Vid behov av 
vidare restvärdeåtgärder, så kallad fortsatt restvärdesräddning, kan räddningstjänsten utföra 
detta som entreprenör under samordning av en restvärdesledare alternativt på uppdrag av 
annan behörig beställare, såsom ägare, försäkringsbolag eller miljörestvärdeledare. Fortsatt 
restvärdesräddning kan omfatta skadetyperna brand, vatten, samt transport- och miljöolyckor. 
 

Prestationsmål 2016 - 2019  

Utveckla rutiner, taktik, kunskap och metoder för att minimera följdskadorna vid en olycka.  

 

4 Stödverksamhet 
 

4.1  Teknik & Fastighet 
 
Nedanstående ingår i Avdelningen för Teknik & Fastighet 

 Material, Fordon och Verkstäder 

 Fastigheter 

 Radio, IT och Automatlarm 

 Museum 
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Avdelningen för Teknik och Fastighet ansvarar för samtlig teknisk utrustning som används 
inom förbundet, inkluderat IT-drift, verkstad och service samt för de fastigheter som ingår i 
förbundets avtal.  
 
För fordon, utrustning och teknik handlar det främst om att utveckla och upprätthålla en hög 
nivå likaväl som att IT-verksamheten fungerar så optimalt som möjligt så att SÄRFs verksamhet 
kan utvecklas utifrån fastställda mål och planer genom god omvärldsbevakning och 
uppfyllande av allmänhetens förväntningar.  
 
Förbundets lokaler hyrs i stor utsträckning av medlemskommunerna men även till viss del av 
privata aktörer så det ingår i avdelningens ansvar att ombesörja förändringar/förbättringar av 
fastigheter samt visst underhåll. 
 
SÄRF tillhandahåller en tjänst gentemot de anläggningar och verksamheter som vill ansluta 
sina brandlarmanläggningar till räddningstjänsten. Tjänsten tecknas i avtalsform och är 
avgiftsbelagd. Tjänsten innebär kortfattat att ägare/innehavare får ansluta en 
brandlarmanläggning till SÄRF för någon form av åtgärd vid inkommen larmsignal (teknisk 
indikering) eller vid fellarm. 
 

Prestationsmål 2016 - 2019  

Arbeta för att minska antalet felaktiga automatlarm.  

 

Prioriterade aktiviteter 2018 Måluppfyllelse 
2018 

Driftsätta nya rutiner för den interna hanteringen av automatiska brandlarm.    100% 

Rekrytera Automatlarmshandläggare, klart maj månad 2018    100% 

Iordningställa reception samt samlingslokal plan 4 på Borås brandstation, 
klart 1a kvartalet 2018. 

   100% 

Iordningställande av museum på brandstationen i Borås, klart att ta emot 
besök från september 2018 

         75%* 

* Förklaring: Utförs med frivillig arbetskraft och planeras bli klart att ta emot besökare fr.o.m. 
maj 2019. 
 
 

4.2  Utbildning 
Avdelningen för Utbildning ansvarar i huvudsak för: 

 Metodutveckling 

 Intern utbildning och övningsplanering 

 Extern utbildning 

 Övningsanläggning 
 
 

4.2.1 Information, rådgivning och extern utbildning 
Räddningstjänsten ska genom rådgivning underlätta för den enskilde att ta sitt ansvar enligt 2 
kap. 2§ i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Kommunallagen och förvaltningslagen 
uttrycker också på olika sätt en skyldighet att erbjuda information och rådgivning till 
allmänheten. Syftet med att sprida kunskap är att underlätta för den enskilde att ta sitt ansvar 
för att förhindra och begränsa olyckor. 
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Prestationsmål 2016 – 2019 

Information och rådgivning till boende i förbundet ska ges utifrån insatstider och operativ 
förmåga. 

Lansera och utveckla en ny hemsida som på ett bättre sätt informerar allmänheten om skydd 
mot olyckor. 

Genomföra områdesbesök inom en vecka efter brand eller annan händelse i flerbostadshus 
där ett informationsbehov föreligger.  

Utveckla våra informationsinsatser genom sociala medier, såväl i vardagen som under större 
olyckor och kriser. 

Genomföra konsekvenssamtal med skolelever efter anlagda skolbränder i samtliga kommuner 
i förbundet. 

Gemensamma kvalitetssäkrade utbildnings- och informationsmaterial ska finnas samlade på 
Serfnet. 

Utbilda fler skolelever i brandskydd och anlagd brand med ambitionen att samtliga elever får 
utbildning i förskolan, mellanstadiet respektive högstadiet. 

Öka proaktiviteten i utbildningsverksamheten där SÄRF i större utsträckning söker upp 
målgrupper till extern utbildning. 

Utveckla rutiner för dokumentation av vilka utbildnings- och informationsinsatser som har 
genomförts och mot vilka målgrupper. 

 

Prioriterade aktiviteter 2018 Måluppfyllelse 
2018 

Om SÄRF tilldelas kurser för GRIB under 2018 ska detta genomföras enligt de 
volymer som anges av MSB. (2 kurser 1A och 1 kurs 2)  

   100% 

SÄRF ska delta aktivt i utbildningsrådet och förebygganderådet under 2018. 
Genom att delta i rådens möten och därmed framtagande av utbildningar 
för olika personalgrupper bidra till en för VG-regionen likartad fortbildning 
av all SÄRFs personal. 

   100% 

 

4.2.2  Metodutveckling, intern utbildning och övning 
Metodutveckling, intern utbildning och övning bedrivs i syfte att stärka SÄRFs operativa 
förmåga, och i förlängningen utveckla och säkerställa att SÄRF kan genomföra effektiva 
räddningsinsatser enligt 1 kap. 3 § i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Den interna 
utbildningen och övningen involverar samtliga operativa funktioner och planeras enligt 
separata utbildnings- och övningsplaner. Metodutveckling genomförs i projektform. Större 
metodutvecklingsprojekt genomförs med stöd från eller i samarbete med andra myndigheter, 
så som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut, SP. De flesta aktiviteterna inom metodutveckling, intern utbildning och 
övning genomförs på SÄRFs övningsanläggning Guttasjön. 
 

Prestationsmål 2016 - 2019  

Övning och utbildning ska i högre grad anpassas till fastlagda handlingsmönster och 

räddningsstyrkans/individens förväntade förmåga. 

Den fleråriga utbildningsplanen för återkommande övningar ska omarbetas.  

Övningsplaner ska utarbetas för att alla operativa befäl ska få tillräcklig övning i sin befälsroll. 

Regelbundna övningar ska genomföras tillsammans med samverkande organisationer. 

Berörd operativ personal ska utbildas om de risker som föreligger vid samtliga anläggningar 

med farlig verksamhet enligt LSO 2 kap. 4§. 

Det ska finnas en utsedd utbildningsansvarig till alla relevanta olyckstyper. 
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Utveckla arbetet avseende risk- och behovsanpassad metodutveckling. 

Förmågan att ta del av framgångsfaktorer hos andra räddningstjänster ska utvecklas. 

 
 

Prioriterade aktiviteter 2018 Måluppfyllelse 
2018 

Tydliggöra kopplingen mellan enheter/rollers förmåga och övnings- och 
utbildningsplaner. 

   100% 

Ta fram rutiner för SÄRF:s framtida metodutveckling.    100% 

 

 

4.3  Verksamhets & Chefsstöd 
Avdelningen för Verksamhets & Chefsstöd ansvarar i huvudsak för: 

 Förvaltning: Ekonomi, Budget, Prognos, Avtal, Upphandling, Inköp, Diariet och Arkiv 

 HR: Rekrytering, Arbetsmiljö, Lön, Personaladministration, Planering och 
Schemaläggning 

 

Prestationsmål 2016 - 2019  

Skapa administrativa förutsättningar för en professionell produktion inom hela 
räddningstjänstförbundet. 

Utveckla administrativa rutiner och system som motsvarar dagens behov och öppnar 
möjligheter inför framtiden. 

Tillhandahålla hög kompetens för att kunna erbjuda en hög servicenivå till kunder och 
anställda. 

 
 

Prioriterade aktiviteter 2018 Måluppfyllelse 
2018 

Digitalisering av löneprocessen för personal inom RIB, Räddningstjänst i 
Beredskap. 

   100% 

Implementering av riskanalyser i verksamheten som underlag till årliga 
Internkontrollplaner. 

   100% 

Upphandling av företagshälsovård ska genomföras inför 2019-01-01.    100% 
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Bakgrund 

Förbundet har genomfört en risk-, väsentlighets- och konsekvensanalys av verksamheten för 
2018 genom att ringa in de rutiner och processer som är viktiga att följa upp.  
 
Förbundets metod för riskhantering och internkontroll omfattar identifiering och värdering av 
risker samt framtagande av åtgärdsplaner. 
 
På Direktionens uppdrag har fyra internkontroller genomförts under 2018 enligt nedan 
redovisade sammanfattningar.

 

1  Ökat antal inkomna myndighetsärenden 

 
Kontrollområdet har flyttats från internkontrollplan 2017 till internkontrollplan 2018 
för att se om behov av att vara kvar i internkontrollplan kvarstår. 
Inkomna myndighetsärenden ökade med 19% under 2017 jämfört med föregående år vilket 
medför att mer tid läggs på remisser. Med samma bemanning står organisationen för valet 
att myndighetsärenden inte kan genomföras med rimlig handläggningstid eller att planerade 
tillsyner inte kan utföras i samma omfattning. 
 
Enligt statistik är de ärenden som ökar mest under 2017 byggärenden och polistillstånd. 
Byggärenden är dessutom den typ av ärende som är mest tidskrävande. Ökning av 
inkommande ärenden gör att egenstartade ärenden i form av tillsyner enligt lagen om skydd 
mot olyckor inte görs i samma omfattning och det finns risk att planerade tillsyner inte kan 
genomföras eller att myndighetsärenden inte kan genomföras med rimlig handläggningstid 
under 2018. Det finns en korrelation mellan tillsyner och räddningstjänstens remissvar i 
byggskedet. Om det inte byggs rätt från början är det mer komplicerat och dyrare att kräva 
en åtgärd i ett förvaltningsskede. 
 
Risken är också att minskad insyn i plan- och byggprocessen ger ökade kostnader för 
samhället i samband med tillsyner på grund av initiala byggfel. Byggfel kan också leda till att 
det ställs andra krav på räddningstjänstens operativa förmåga vilket medför att det uppstår 
onödiga risker för individer och personal vid räddningsinsatser. 
 
Byggnationerna styrs mycket av konjunktur. Omvärldsbevakning visar att byggandet inte 
kommer minska under 2018 om inte det ekonomiska läget drastiskt förändras på kort tid. 
Trots full insyn i plan- och byggprocessen krävs det att SÄRF utför tillsyner enligt Lagen 
om skydd mot olyckor för att i förvaltningsskedet nå verksamheter med ett mer lämpligt 
intervall. Intervallet för tillsyn är inte lagstadgat utan ska baseras på 
verksamhetens/anläggningens riskbild. 
 
I internkontrollplanen 2017 beslutades det att en plan för prioritering skulle tas fram kring 
vad som skulle göras. Planen skulle även visa på lämplig bemanning för den del av 
avdelningen Skydd och Samhälle som jobbar med förebyggande brandskydd. Målet är att 
svara på alla inkomna ärenden inom avsedd remisstid och samtidigt göra de tillsyner som 
prioriteras enligt tillsynsplan. 
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Under 2018 minskade antalet byggärenden och avdelningen Skydd och Samhälle har under 
året blivit fullbemannade enligt organisationsskiss och tillsynsarbetet har effektiviserats. 
Resurser från kombitjänster har minskat. Risker kvarstår under 2019 men kommer inte 
lyftas som kontrollområde. 

 

2  Förberedelse inom kris och säkerhet 

 
Det finns en risk att SÄRF inte kan förbereda sig på rätt sätt inom Kris & Säkerhet. Vid en 
extraordinär händelse är SÄRF en central aktör men vid kommunernas planering och 
fördelning av resurser är Räddningstjänsten inte delaktig. Risken är att SÄRF inte kan 
förbereda sig på rätt sätt vilket kan drabba invånarna, egendom och miljö. Genom 
kommunikation och aktivt deltagande i aktiviteter kring krisberedskap och totalförsvar ska 
SÄRF bli en del av arbetet. 
 
Att rekrytera en krisberedskapsstrateg som har dialog med kommunledningar och SÄRFs 
ledning har ej lyckats på grund av bristande sökningsunderlag. Omtag tas under 2019. 
 
SÄRF har tidigare inte varit tillräckligt engagerade i frågan. Kursen Högre kurs för 
samhällets krisberedskap och totalförsvar säkerställer kompetens på ledande funktioner. 
Kompetensen från tidigare arbetsgivare hos en av medarbetarna på avdelningen och hans 
aktiva deltagande i sjuhäradsnätverket bidrar också till att risken minskar. Deltagande vid 
krissamverkansdagar, både på lokal nivå och regional nivå bidrar också till minskad risk. 
 
En kontinuerlig uppföljning vid tertialuppföljningar kring var vi ligger i arbetet ska göras. 
En arbetsstruktur för SÄRF kring krisberedskap och totalförsvar bör även tas fram. 
 

3  Upprätthålla beslutad bemanning på RiB-kårer 

 
Kontrollområdet har flyttats från internkontrollplan 2017 till internkontrollplan 2018 
för att se om behov av att vara kvar i internkontrollplan kvarstår. 
På grund av svårigheter med rekrytering inom RIB-kåren finns en risk att beslutad 
bemanning inte kan upprätthållas. I organisationen finns det sedan 2018-01-01 inom 
avdelningen Insats och Beredskap en Sektionschef med ansvar för RIB-stationerna. Under 
2018 ska uppföljning göras för det faktiska bemanningsläget på respektive RIB-station, 
månad för månad, och orsakerna till detsamma samt ska strukturerade medarbetarsamtal 
genomföras med platscheferna vid RIB-stationerna för att följa upp avgångarna. 
 
Som genomförda åtgärder under 2018 finns anställning av en sektionschef som enbart har 
till uppgift att vara ansvarig för RiB- och värnstationer. Syftet är att ge platschefer och 
övriga inom RiB- och värnorganisationen stöd och synliggöra en del av vår organisation 
som inte fått den uppmärksamhet som de behöver. Genom snabbare kontaktvägar in mot 
ledning och stödfunktioner samt mer närvaro på stationernas arbetsplatsmöten, övningar 
och i rekryteringsprocessen skall de känna mer delaktighet. Upplevelsen är redan nu att 
man uppfattar sig mer synliggjorda inom SÄRF:s organisation. 
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Under året har rekrytering till RiB och värn gjorts kontinuerligt med vårt system med 
praktik före slutgiltiga anställningstester. Ett system som ger de sökande en bättre inblick i 
yrket innan man tar det slutgiltiga steget in i yrket. Av årets 29 praktikanter så är i dag 8 i 
tjänst och 13 skall utbildas under våren 2019. Nya sätt att lösa beredskapen genom 
brandmän som enbart har beredskap på del av dygnet samt beredskap på två orter (hemort 
samt arbetsort) har genomförts. Ytterligare idéer finns på hur vi kan underlätta bemanning 
som kontorsarbetsplats för distansarbete på brandstation som exempel.  
 
Antal avgångar under året är totalt 15 st och 21 st har nyanställts varav tre återgått till 
arbetet vilket är väldigt positivt. Detta kan dock förändras fort då några stationer ligger nära 
sin lägsta nivå för antal anställda. Inspirationsdag för kvinnor har genomförts vid två 
tillfällen och gett ett flertal deltagare som i dag är anställda. 
 
Samtliga platschefer har under året haft ett första utveckling/platschefssamtal. Dessa kan 
vara en start för att stärka platscheferna i deras roll i organisationen. 

 

4  Underhåll av övningsfältet 

 
På grund av bristande underhåll på anläggningen då den används frekvent finns risk för 
stopp på delar av övningsfältet med konsekvensen att kostnad för intern övning och 
utbildning kan öka eller inte genomföras samt att intäkt från externa aktörer kan minska. 
 
Under året har kraftiga åtgärder vidtagits för att förbättra säkerheten och standarden på 
förbundets övning- och utbildningsanläggning, Guttasjön. I mars 2018 genomfördes en 
behovsanalys på övningsfältet. Flera av övningsanordningarna visade brister och behövde 
åtgärdas. Det fanns även stora mängder materiel/skräp som inte användes till något som 
behövde transporteras till återvinning. 
 
Ett äskande av medel på 1.1 miljoner tilldelades för att ta tag i det mest akuta. Större 
reparationer genomfördes under sommaren och de övningsanordningar som reparerades är 
nu i bra skick.  
 
Personalen på Guttasjön påbörjade i juni ett arbete med att forsla bort materiel, skräp och 
diverse för återvinning. Över 200 ton har gått till återvinning. En säkerhetsdoktrin har 
tagits fram och implementerats för att höja säkerheten för de som övar och arbetar på 
fältet. 
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